
 

1. ถั่วเหลือง 
        ถั่วเหลืองเปนพืชนํ้ามันที่สําคัญของโลกเนื่องจาก สามารถนํามาใชประโยชนไดท้ัง
การบริโภคเมล็ดและนํ้ามัน แปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร และใชกากเปนอาหารสัตว ใชใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ เชน สีทาบาน ปลาทูนากระปอง พลาสติก และกาว เปนเหตุใหความ
ตองการใช ถั่วเหลือง ขยายตัวมาโดยตลอด การผลิตในประเทศยัง ไมเพียงพอ 
นอกจากน้ียังใชประโยชนเปนพืชบํารุงดินอีกดวย 

การจําแนกทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic classification) 
 
 Class  :  Angiospermae 
 Subclass  :  Dicotyledoneae 
 Order  :  Leguminales 
 Family  :  Leguminosae 
 Subfamily  :  Papilionoideae 
 Genus  :  Glycine 
 Species  :  max 
 Scientific name  :  Glycine max (L.) Merrill 
 Common name  : Soybean, Soyabean, Soja bean, Chinese pea และ 
Manchurian bean 
 
 ถั่วเหลือง จัดอยูในตระกูล (family)  Leguminosae    และอยูในตระกูลยอย 
(subfamily) Papilionoideae เดิมทีเดียวถั่วเหลืองพันธุปลูกมีการใชช่ือวิทยาศาสตร 
(botanical name หรือ scientific name) หลายช่ือดวยกัน เชน Glycine soja และ   Soja 

 

พืชตระกูลถั่ว 
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 ถั่วเหลืองในสกุล (Genus)  Glycine มีอยูหลายชนิด (species) ซ่ึงมีลักษณะและ
จํานวนโครโมโซมแตกตางกัน จึงไดมีการแยกสกุลของถั่วเหลืองตามความสัมพันธซ่ึงกัน
และกันออกเปนสกุลยอย (subgenus) ได 3 สกุลยอย คือ Glycine, Bracteata และ Soja 
ในแตละสกุลยอยเหลาน้ี มีอยูหลายชนิดดวยกัน (แสดงในตารางที่ 2.1) 
  ตารางที่ 2.1  ชนิดและจํานวนโครโมโซมของถั่วเหลืองในสกุล Glycine 

Species Diploid chromosome number 
(2 n) 

Subgenus Glycine Willd.  
1.  G. clandestina Wendl. 40 
1a. Var. sericea Benth. - 
2.  G. falcata Benth. 40 
3.  G. latrobeana (Meissn.) Benth. - 
4.  G. canescens F.J. Herm. - 
5.  G. tabacina (Labill.) Benth. 80 
6.  G. tomentella Hayata 40, 80 
Subgenus Bracteata Verdc.  
7.  G. wightii subsp. wightii var. wightii  
    (R. Grah. ex. Wight and Arn.) Verdc. 22, 44 
    7a. Subsp. Wightii var.  
    longicauda (Schweinf.) Verdc. 22, 44 
    7b. Subsp. Petitiana var. petitiana  
    (A. Rich.) Verdc. 22, 44 
    7c. Subsp. Petitiana var. mearnsii  
    (DeWild.) Verdc. 22, 44 

296 BO 216 



   ตารางที่ 2.1 (ตอ) ชนิดและจํานวนโครโมโซมของถั่วเหลืองในสกุล Glycine 
 

Species Diploid chromosome number 
(2 n) 

    7d. Subsp. Pseudojavanica (Taub.) 
Verdc. 

22, 44 

Subgenus Soja (Moench) F.J. Herm.  
8.  G. ussuriensis Regel and Maack 40 
9.  G. max (L.) Merr. 40 

 
สกุลยอย Glycine  

 ถั่วเหลืองในสกุลยอยน้ีมีจํานวนโครโมโซม 2n = 40 หรือ 2n = 80  จัดเปนพืชยืน
ตน พบในประเทศออสเตรเลีย, หมูเกาะแปซิฟคตอนใต, ฟลิปปนส, ไตหวัน และทาง
ตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีน  ถั่วเหลืองในสกุลยอย Glycine ยังไมไดนํามาใช
ประโยชนในการเพาะปลูกมากนัก ยกเวน G. canescens ไดมีการนํามาปลูกเปนพืช
อาหารสัตวบาง 
 

สกุลยอย Bracteata  
 ถั่วเหลืองในสกุลยอยน้ีมีจํานวนโครโมโซม 2n = 22 และ 2n = 44 มีลักษณะทรง
ตนเลื้อย เปนพืชยืนตน พบในประเทศแถบอาฟริกา และเอเซียตอนใต  ในสกุลยอยน้ีมี
เพียงชนิดเดียวคือ G. wightii ซ่ึงแบงออกเปน 5 ชนิดยอย (subspecies) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 สวนใหญถั่วเหลาน้ีใชปลูกสําหรับเปนพืชอาหารสัตวในเขตรอน 
 

สกุลยอย Soja  
 จํานวนโครโมโซมของถั่วเหลืองสกุลยอยน้ี คือ 2n = 40 มีอยู 2 ชนิด   คือ G.    
ussuriensis (หรือ soja) กับ G. ussuriensis เปนพืชท่ีข้ึนในปา มีลักษณะเปนพืชลมลุก  
(annual) เปนเถาเลื้อย มีใบประกอบ (trifoliate leaves) ขนาดเล็กและแคบ  ดอกมีสีมวง 
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การจําแนกชนิดของถั่วเหลือง 
 ถั่วเหลืองสามารถจําแนกออกตามลักษณะการเจริญเติบโต และการออกดอก 
(growth habit and floral initiation) ได 2 แบบ คือ 
 1.  แบบไมทอดยอด (Determinate type) ปลายยอดลําตนถั่วเหลืองจะหยุดการ
เจริญเติบโตเม่ือเร่ิมออกดอก แตระยะระหวางขอ (internode) อาจยืดตัวตอไปไดโดยไม
เพ่ิมจํานวนขอ  (node) ชอดอกของถั่วเหลืองจะเกิดจากตาท่ีมุมใบดานขาง (axillary bud) 
และตายอด (terminal bud)  ชวงระยะเวลาการออกดอก (flowering period)  ส้ัน ขนาด
ของใบสวนยอดเล็กกวาสวนโคนเล็กนอย และแตกกิ่งกานมาก 
 2.  แบบทอดยอด (Indeterminate type) เม่ือถั่วเหลืองเร่ิมออกดอก ความสูงของ
ลําตนยังคง มีการเจริญเติบโตตอไปอีกระยะหน่ึง โดยท่ีตายอดจะไมมีชอดอกหรือฝก
เกิดข้ึน ชวงระยะเวลาการออกดอกยาว สวนปลายของลําตนมีลักษณะเรียวยาว ใบสวน
ยอดมีขนาดเล็กกวาสวนโคนมาก และมีการแตกกิ่งกานนอย 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนถั่วเหลือง 
 ถั่วเหลืองเปนพืชท่ีมีความแปรปรวนในลักษณะทางพฤกษศาสตรคอนขางสูง เชน
ลักษณะความสูงของตน กิ่งกาน ใบ และเมล็ด 
 
 1.  ราก (Root) 
 ถั่วเหลืองมีระบบรากแบบระบบรากแกว (tap root system) เม่ือเมล็ดเร่ิม
งอก radicle ท่ีอยูภายในเมล็ดจะเจริญโผลออกจากเปลือกหุมเมล็ดผานทางชอง 
micropyle และขยายตัวออกอยางรวดเร็ว เรียกรากชนิดน้ีวา รากแกว (primary root หรือ 
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 ปม (Nodule) ท่ีเกิดท่ีรากถั่วเหลือง โดยท่ัวไปจะเกิดข้ึนที่โคนรากแกวและราก
แขนง ในบริเวณใกลเคียงซึ่งเปนที่อยูของเช้ือแบคทีเรีย (bacteria) พวกไรโซเบียม 
(Rhizobium japonicum) แบคทีเรียพวกน้ีเขาไปอาศัยในรากโดยผานทางรากขนออน ปม
ท่ีเกิดข้ึนน้ีสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ นํามาสรางเปนสารประกอบไนโตรเจนที่เปน
ประโยชนตอพืช เพ่ือใชในการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตของถั่วเหลือง แบคทีเรียท่ี
อาศัยอยูในปมรากจะไดรับอาหารพวกคารโบไฮเดรทจากรากถั่วเหลือง การอาศัยอยู
รวมกันระหวางถั่วเหลืองกับแบคทีเรียเรียกวา symbiosis 
 
 2.  ลําตน (Stem) 
 ถั่วเหลืองมีลักษณะลําตนต้ังตรง เปนพุม มีความสูงต้ังแต 0.3-2.0 เมตร แต
โดยท่ัวไปแลวถั่วเหลืองพันธุปลูกมีความสูงประมาณ 50-75 เซนติเมตร จํานวนขอและ
ความยาวปลองของถั่วเหลืองข้ึนอยูกับพันธุ สภาพแวดลอม และการเขตกรรม สวนตาง ๆ 
ของตนถั่วเหลืองมีขน (pubescence หรือ fined hairs) เกิดข้ึน เชน ลําตน, กิ่งกาน, ใบ, 
กลีบเลี้ยง, กลีบรอง และฝก ยกเวนเพียงกลีบดอกเทาน้ันที่ไมมีขน จํานวนและความ
หนาแนนของขน และสีของขนแตกตางกันตามพันธุ เชน ขนอาจมีสีนํ้าตาล (brown หรือ 
tawny) หรือสีเทา (gray) ลักษณะขนมีท้ังต้ังตรง และนอนราบ 
 
 3.  ใบ (Leaf) 
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 ใบของถั่วเหลืองมี 4 ชนิด คือ ใบเลี้ยง (cotyledon) ใบจริงคูแรก (unifoliate 
leaves) ใบประกอบมี 3 ใบยอย (compound leaves แบบ trifoliate leaves) และ 
prophyll 
        ใบเลี้ยงเกิดข้ึนที่ขอแรกของลําตน จะรวงหลนเม่ือตนกลาถั่วเหลืองอายุได
ประมาณ 8-10 วัน ใบขอถัดไปจะเปนใบจริงคูแรก มี 2 ใบ อยูตรงกันขามกัน ใบจริงคูแรก
น้ีปรากฏในเมล็ดแกเรียบรอยแลว เม่ือเมล็ดงอกใบนี้ก็แผขยายออก ท้ังใบเลี้ยงและใบจริง
คูแรกจะเปนใบเดี่ยว (simple leaves) เม่ือถั่วเหลืองเจริญตอไปขอถัด ๆ ไปจะเปนใบ
ประกอบ มีใบยอย 3 ใบ แตละใบมีความยาวตั้งแต 4-20 เซนติเมตร และกวาง 3-10 
เซนติเมตร แตละใบยอย (leaflet) มีรูปรางคลายคลงึกัน แตใบประกอบของถั่วเหลืองแตละ
พันธุอาจมีรูปรางแตกตางกัน และเรียกใบเหลาน้ันตาง ๆ กัน เชน lanceolate leaf, 
ovoide leaf, oval leaf, rhomboid leaf, rhomboid-lanceolate, four-leaflet และ fused 
leaflet ดังแสดงในรูป 
 ใบประกอบของถั่วเหลอืงประกอบดวย กานใบรวม (petiole) มีความยาวตั้งแต 5-
10 เซนติเมตร ท่ีโคนกานใบรวม จะมีหูใบ (stipule) 2 อัน  จากใบยอย 3 ใบ ใบยอยปลาย 
(terminal leaflet) จะมีกานใบยอย (petiolule) ยาว และมีหูใบยอย (stipel) 2 อัน  สวนใบ
ยอยดานขาง (lateral leaflet) ไมมีกานใบยอย แตมีหูใบยอยขางละ 1 อัน  บริเวณโคน
กานใบรวม และกานใบยอยแตละใบมีขอท่ีเรียกวา pulvinus มีหนาท่ีเกี่ยวของกับการ
เคลื่อนท่ีข้ึนลงของใบในเวลากลางวันและกลางคืน 
 ใบอีกชนิดหน่ึงท่ีเกิดท่ีฐานของกิ่งแขนงเรียกวา prophyll เปนใบขนาดเล็ก และ
เกิดเปนคูๆ ตรงโคนกิ่ง 
 เม่ือถั่วเหลืองแก ใบจะเร่ิมเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลือง และแหงรวงจากตน ใบ
จะแหงจากโคนตนไปหายอด แตในกรณีท่ีมีนํ้าในดินมาก ใบจะยังคงเขียว และไมรวงจาก
ตนตามกําหนดเวลาแมวาฝกจะแกแลวก็ตาม 
 
 4.  ดอก (Flower) 
 ถั่วเหลืองมีดอกเปนแบบรวมอยูบนชอ (inflorescence) มีการเรียงของดอก
แบบ raceme ชอดอกหน่ึง ๆ มีจํานวนดอกต้ังแต 2-35 ดอก ดอกจะแตกออกจากตาตรง
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สวนตาง ๆ ของดอกถั่วเหลืองมีดังนี้  

 1.  กานชอดอก (peduncle) กานชอดอกมีลักษณะส้ัน ๆ มีขนปกคลุม แตละ
ดอกยอยบนกานชอดอก จะมีกานดอกยอย (pedicle) มีขนปกคลุมเชนกัน 
 2.  กลีบเลี้ยง (bracteole)  เปนสวนของดอกที่อยูนอกสุด มีจํานวน 2 กลีบ 
กลีบเลี้ยงมีลักษณะสีเขียว มีขนปกคลุม และอยูแนบชิดกับสวนนอกสุดของกลีบรอง 
 3.  กลีบรอง (calyx) กลีบรองอยูช้ันถัดเขาไปดานลางมีลักษณะเปนหลอด 
เรียกวา tubular calyx ดานบนมีลักษณะเปนแฉก (lobe) มี 5 แฉกเห็นไดชัดเจน กลีบรอง
มีสีเขียว มีขนปกคลุม ทําหนาท่ีหอหุมดอกขณะท่ียังไมบาน  เม่ือดอกไดรับการผสมพันธุ
กลายเปนฝกแลว กลีบรองจะทําหนาท่ีเปนขั้วฐานรองรับฝกถั่ว 
 4.  กลีบดอก (corolla หรือ petal) กลีบดอกของถั่วเหลืองมี 5 กลีบ ไมมีขน 
กลีบดอกนอกสุดเปนกลีบท่ีใหญท่ีสุด มีกลีบเดียว เรียกวา standard หรือ banner petal มี
ลักษณะกลม ปอม ขอบทั้ง 2 ขางลูเขาใน ถัดเขาไปเปน wing petals มีจํานวน 2 กลีบ
ประกบกันอยู มีลักษณะปลายปอม ฐานเรียว มีขนาดเล็กกวา standard petal กลีบดอก
ช้ันในสุดเรียกวา keel petals มีจํานวน 2 กลีบประกบกันอยูเชนกัน มีขนาดเล็กท่ีสุด ทํา
หนาท่ีหอหุมรังไข เกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย กลีบดอกน้ีอาจจะมีสีมวง หรือสีขาวก็ได
ข้ึนอยูกับพันธุ ทําหนาท่ีลอความสนใจของแมลง 
 5.  กานชูเกสรตัวผู (filament) กานชูเกสรตัวผูมีจํานวน 10 อัน แตมีจํานวน 
9 อัน ท่ีรวมกันเปนแผนหอรังไขตรงปลายจะแยกออกเปนแฉก ๆ บางคร้ังเรียกวา 
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 6.  อับเกสรตัวผู (anther) เปนอับเกสรอยูบนปลายของกานชูเกสรตัวผู มี
ดวยกัน 10 อับเกสร เม่ือถึงอายุผสมพันธุ อับเกสรตัวผูจะแตกออกเปน 2 แฉก (lobes) 
ขางในมีละอองเกสร (pollen grain) สีครีม เกสรตัวผูเม่ือตกลงไปบนยอดเกสรตัวเมีย จะ
งอกเปนหลอดแทงลงไปตามกานชูเกสรตัวเมีย (style) เรียกวา pollen tube 
 7.  กานชูเกสรตัวเมีย (style) มีลักษณะเรียวจากสวนลางข้ึนไปสวนยอด 
ยอดของกานชูเกสรตัวเมียเปนสวนที่รองรับเกสรตัวผูเรียกวา stigma จะโคงเขาหากานชู
เกสรตัวผูอันท่ีเปนอิสระ ท่ียอดเกสรตัวเมียจะมียางเหนียว ๆ เพื่อรอรับละอองเกสรที่จะมา
ตก 
 8.  รังไข (ovary)  รังไขเปนกระเปาะอยูท่ีสวนฐานของดอก ติดตอกับกานชู
เกสรตัวเมีย  ผนังภายนอกของรังไขมีขนเกิดข้ึนทั่วไป    ภายในรังไขมีไขออน (ovule) 
จํานวน 1-4 อัน เม่ือดอกไดรับการผสมพันธุแลว Pollen tube จะแทงไปตามกานชูเกสรตัว
เมียไปผสมกับไขออนซ่ึงอยูขางในรังไข และกลายเปนเมล็ดในที่สุด สวนรังไขจะกลายเปน
ฝกของถั่วเหลือง 
 
 5.  ฝก (Pod) 
 หลังจากถั่วเหลืองผสมเกสรแลวกลีบดอกจะรวงหลน ผนังรังไขจะขยายตัว
ออกมาเปนฝก ซ่ึงมีฝา 2 ช้ินประกบกันอยู สวนเมล็ดเกิดจากไขออนท่ีผสมแลว เมล็ดท่ี
เกิดอยูโคนฝกจะเจริญเติบโตกอนเมล็ดท่ีอยูถัดข้ึนมาในฝกเดียวกัน และฝกจะทะยอยแก
จากสวนลางของลําตนขึ้นขางบนฝกเกิดเปนกลุม มีลักษณะตรงหรือโคงงอเล็กนอย มี
ความยาวฝกต้ังแต 2-7 เซนติเมตร ในฝกหน่ึงอาจมีเมล็ดถึง 5 เมล็ด แตโดยท่ัวไปจะมี
จํานวน 2-3 เมล็ด เม่ือเมล็ดภายในฝกเติบโตเต็มท่ีเปลือกนอกของฝกเปล่ียนจากสีเขียว
เปนสีเหลือง ฝกอาจจะแตก (shattering) ตามรอยแตก (suture) ทําใหเมล็ดรวง  พันธุ
ปลูกของถั่วเหลืองนิยมคัดเลือกพันธุท่ีฝกไมแตก (non-shattering) เม่ือแก อายุเก็บเกี่ยว
ของถั่วเหลืองโดยท่ัวไปอยูระหวาง 100-120 วัน 
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 6.  เมล็ด (Seed) 
 เมล็ดถั่วเหลืองมีรูปรางคอนขางกลมรี จะมีลักษณะเวาทางดานของเมล็ดท่ีมี hilum 
ขนาดของเมล็ดแตกตางกันตามพันธุ ฤดูกาลปลูก ความอุดมสมบูรณของดิน และปริมาณ
นํ้าท่ีไดรับ โดยท่ัวไปมีขนาดเมล็ด 100 เมล็ด 5-20 กรัม 
 สวนประกอบของเมล็ดถั่วเหลือง 
  1.  เปลือกนอกเมล็ด (seed coat หรือ testa) เปนสวนท่ีหอหุมเมล็ดไว สี
ของเปลือกนอกมีหลายสีดวยกัน เชน สีเหลืองออน  สีเหลืองเขม  สีเหลืองแกมเขียว  สี
เขียว สีนํ้าตาลออน และสีดํา  ทางดานเวาของเมล็ดจะพบ hilum หรือ seed scar ซ่ึงเปน
จุดท่ีเมล็ดติดกับฝก มีสีแตกตางกันตามพันธุ เชน สีดํา สีนํ้าตาล และสีเหลืองเขม  ทาง
ปลายดานหน่ึงของ hilum  มีรูเล็กๆ เรียกวา micropyle ซ่ึงเปนทางออกของ radicle เวลา
งอก ถัดข้ึนไปจะเปนรอยนูนของ hypocotyl-radicle axis ทางปลายอีกดานหน่ึงของ 
hilum จะพบรองเล็ก ๆ เรียกวา raphe ซ่ึงขยายยาวไปถึง chalaza ซ่ึงเปนจุดท่ี 
integument ติดกับ ovule 
  2.  ตนออนขณะอยูในเมล็ด (embryo) เปนเน้ือเยื่อท้ังหมดท่ีอยูในเมล็ด 
ประกอบดวย 
 2.1 ใบเลี้ยง (cotyledon) จํานวน 2 ใบ ซ่ึงเปนสวนท่ีอยูถัดจากเปลือก
นอกเขาไป มีขนาดใหญ ทําหนาท่ีในการสะสมอาหาร 
 2.2  สวนยอดของตนออนขณะอยูในเมล็ด (plumule) ตอไปจะเจริญ
เปนใบจริงคูแรก 2 ใบ (primary leaves) และเปนจุดเจริญท่ีทําใหถั่วเหลืองเจริญเติบโต
ตอไป  
 2.3  แกนกลางของตนออนในเมล็ด (hypocotyl-radicle axis) มีอยู 1 
อัน เปนเนื้อเยื่อเจริญ ซ่ึงเม่ือเมล็ดงอกจะเจริญเปนราก และสวนของลําตนท่ีอยูใตใบเลี้ยง
ลงมา 
ปญหาของพืช 

ศักยภาพของพันธุทําใหผลผลิตตํ่า  • 

เมล็ดพันธุมีคุณภาพต่ํา   เส่ือมคุณภาพเร็ว   เกษตรกรขาดความรูในการใชเคร่ือง
นวดให เหมาะสมเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ  

• 

BO 216 303 



การกระจายเมล็ดพันธุดียังไมท่ัวถึง  • 

มีศัตรูพืชรบกวนมาก  เชน  โรค  แมลง      และวัชพืช ทําใหผลผลิตลดลง 30-80 
เปอรเซ็นต  

• 

ขาดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   เชน การเลือกใชพันธุ และการใชปุยตามชนิดของดิน 
แตละแหลงปลูกยังไมเหมาะสม  

• 

โอกาสที่เกษตรกรจะเพิ่มผลผลิตตอไร   ในแตละแหลงปลูก     สามารถทําไดดวย
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเฉพาะแหง  

• 

ตนทุนการผลิตตอหนวยสูง แตยังมีความตองการมาก  • 

ผลผลิตถั่วเหลืองของโลกในป 2544 มีประมาณ 177 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 372 
กิโลกรัมตอไร ประเทศไทยเปนผูผลิต ถั่วเหลืองอันดับ 10 ของโลก รองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา บราซิล อารเจนตินา จีน อินเดีย ปารากวัย แคนาดา อินโดนีเซีย และอิตาลี 
ในป 2543 สงออกในรูปผลิตภัณฑมูลคา11 ลานบาท แตนําเขาปริมาณ 1.3 ลานตัน 
มูลคา11,474 ลานบาท  

ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกในป 2544 เน้ือท่ี 1.15 ลานไร พื้นท่ีเก็บเกี่ยว 1.10 
ลานไร ไดผลผลิต 260,696 ตัน เปนผลผลิตเฉลี่ย 236กิโลกรัมตอไร ราคาท่ีเกษตรกรขาย
ได 9.86 บาทตอกิโลกรัม ปลูกมากท่ีสุโขทัย กําแพงเพชร ตาก เชียงใหม (สถิติการเกษตร
ของประเทศไทยปเพาะปลูก 2544/45)     ผลผลิตถั่วเหลืองในงานวิจัยจํานวน 9 พันธุมี
ผลผลิตอยูระหวาง 235-320 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตของเกษตรกรเฉลี่ย 227 กิโลกรัมตอไร 

การปรับปรุงพันธุ 

        งานปรับปรุงพันธุถั่วเหลือง เร่ิมต้ังแตป พ. ศ.  2503 ถึงป 2545 ไดพันธุถั่วเหลือง 
สจ. 1   สจ. 2   สจ. 3    สจ. 4   สจ. 5   สุโขทัย 1    นครสวรรค 1   เชียงใหม 60   ถั่ว
เหลืองฝกสดพันธุเชียงใหม 1   มข. 35   สุโขทัย 2   เชียงใหม 2   จักรพันธ 1   สุโขทัย 
3  เชียงใหม 3 และพันธุแนะนําเชียงใหม 4 
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        การปรับปรุงพันธุถั่วเหลืองในอนาคต จะเนนเพื่อตานทานโรคตาง ๆ    เชน โรครา
สนิม ใบจุดนูน   รานํ้าคาง  และโรคโคนตนดํา   และใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตาง ๆ 
เชน   ทนแลง   อายุส้ัน  ทนทานตอสภาพอุณหภมิูตํ่า หรือทนทานตอการเขาทําลายของ
แมลงศัตรูบางชนิดเพ่ืออนุรักษสภาพแวดลอม  

โรคถ่ัวเหลือง  

     ถั่วเหลืองมีโรคท่ีสําคัญหลายชนิด  

ภาคกลาง โรคท่ีเปนปญหา คือ โรคใบจุดนูน โรคเมล็ดสีมวง โรคเนาดํา  o 

ภาคเหนือ โรคท่ีเปนปญหาสําคัญ ในฤดูฝน คือ โรคราสนิม  ใบจุดนูน ใบ
จุดวง โฟมอบซิส แอนแทรคโนส เมล็ดสีมวง เนาดํา และโรคใบไหม ในฤดู
แลง โรคท่ีสําคัญ คือ โรครานํ้าคาง  

o 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   โรคท่ีเปนปญหาในฤดูฝน   คือ โรคใบจุดนูน 
ใบดาง  เนาดํา  ใบไหม และโรคแอนแทรคโนส ในฤดูแลง โรคที่สําคัญ คือ 
โรคราสนิม รานํ้าคาง เนาดํา และโรคโฟมอบซีส  

o 

       โรคถั่วเหลืองดังกลาวขางตน  ลวนแตทําใหผลผลิตลดลง และประการสําคัญทําให
เมล็ดมีคุณภาพตํ่า จึงไดรคนควาวิจัยเพื่อปองกันกําจัดโรคที่สําคัญดังกลาว 

แมลงถั่วเหลือง  

       ถั่วเหลืองเปนพืชท่ีมีแมลงเขาทําลายทุกระยะ การเจริญเติบโตตั้งแตงอกจนถึงเก็บ
เกี่ยว แมลงศัตรูท่ีพบระบาดแตกตาง ตามแหลงปลูกและฤดูกาลผลิต  

วัชพืชในถ่ัวเหลือง 

      การปองกันกําจัดวัชพืชอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองได
มากกวาการไมกําจัดวัชพืช แตมักจะมีปญหาใน การจัดการ เกษตรกรจึงนิยมใชสารกําจัด
วัชพืชมากข้ึน การศึกษาวิจัยในดานการปองกันกําจัดวัชพืชในถั่วเหลือง ยังจําเปนตอ
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เทคโนโลยกีารผลิตเฉพาะพื้นที ่

     - ความอุดมสมบูรณของดินในแหลงปลูกภาคเหนือตอนลางไมไดเปนปญหาหลัก
สําหรับการปลูกถั่วเหลือง โดยเฉพาะเมื่อปลูกหลังการเก็บเกี่ยวขาวในฤดูแลง เนนการ
ควบคุมการใหนํ้า การกําจัดวัชพืช และคลุกเมล็ดดวยเชื้อไรไซเบียมกอนปลูก 

     - จุดประสงคของการปลูกถั่วเหลืองเพื่อจะนําเมล็ดพันธุถั่วเหลืองไปลงปลูกในฤดูแลง
หลังนาป ปจจุบันยังไมพอเพียงกับปริมาณความตองการ ผลผลิตท่ีเกษตรกรผลิตไดจะ
จําหนายหมด แมวาคุณภาพเมล็ดพันธุท่ีผลิตไดจะตํ่า หากเกษตรกรมีความสามารถใน
การผลิตใหไดคุณภาพดี ก็จะกลายเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุแหลงหน่ึง  

การพัฒนาในอนาคต 

    - ควรเนนการวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตตอไรใหมากข้ึนไมตํ่ากวา 
10 เปอรเซ็นต และลดตนทุนการผลิตลงอยางนอยกิโลกรัมละ 1 บาท โดยเนนการผลิต 
และกระจายเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพใหถงึมือเกษตรกรใหมากข้ึน ทดสอบเทคโนโลยีการ
ผลิตถั่วเหลืองใหเหมาะสม ในแตละแหลงปลูก/ฤดูปลูก ซ่ึงมีสภาพแวดลอมแตกตางกันไป 
รวมท้ังงานวิจัยทางดานการนําเขาไปใชประโยชนถั่วเหลืองของประเทศไทยมีศักยภาพ
มากข้ึน ในการแขงขันกับตางประเทศในยุคการคาเสรี 
โรคที่สําคัญ      

โรคราสนิม เกิดจากเช้ือรา มีลักษณะเปนแผลจุดสีนํ้าตาลขนาดเล็ก ดานใตใบถา
ระบาดรุนแรงทําใหใบไหมและรวงกอนกําหนด ปองกัน โดยการหลีกเลี่ยงชวงปลูก 
ทําลายซากพืชท่ีเปนโรค ฉีดพน สารปองกันกําจัดโรคพืชเม่ือโรคเริ่มระบาด  

• 

โรคใบจุดนูน เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย มีลักษณะเปนแผลจุดสีเขียว แกมเหลืองท่ีใต
ใบ ถาอาการรุนแรง ใบจะเหลืองและรวงกอนกําหนด ระบาดรุนแรงในชวงท่ีมี

• 
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โรคราน้ําคาง เกิดจากเช้ือรามีลักษณะเปนแผลจุดสีเหลืองแกมเขียว ดานบนของ
ใบ ตอมาขยายใหญแลวเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล ขนาดแผล ไมแนนอน พบเสนใยสี
เทาของเช้ือราบริเวณแผลดานใตใบ ปองกัน โดยไมใชเมล็ดพันธุจากแหลงท่ีเปน
โรค ใชพันธุตานทาน คลุกเมล็ด กอนปลูก  

• 

แมลงศัตรูที่สําคัญ     

หนอนแมลงวันเจาะลําตนถ่ัว วางไขในเนื้อเยื่อใตใบออน หนอนเจาะ ไชชอน
เขาไปกัดกินท่ีไสกลางของลําตนและใตผิวเปลือกบริเวณโคนตน แลวเขาดักแด 
ทําใหตนถั่วเหลืองแคระแกร็น ผลผลิตลดลง ถาระบาดมาก จะทําใหตนถั่วเหลือง
ตาย ระบาดรุนแรงในระยะกลา ปองกันโดยคลุก เมล็ดพันธุกอนปลูก หลีกเลี่ยง
ชวงปลูก  

• 

หนอนเจาะฝกถ่ัว วางไขเปนฟองเดี่ยวๆที่กลีบดอก ฝกออนหนอนจะ เจาะเขาไป
กัดกินอยูภายในฝก จะเจาะฝกออกมาเพื่อเขาดักแดตาม เศษซากพืช ระบาด
รุนแรงในระยะติดฝก เม่ืออากาศแหงแลงและอุณหภูมิสูง  

• 

แมลงหวี่ขาวยาสูบ วางไขเปนฟองเดี่ยวสีเหลืองออน ตัวออนมีลักษณะ คลายรูป
ไขสีเหลืองปนเขียว ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงจากใบถั่ว ทําใหตนแคระ
แกร็น ฝกผิดปกติ เปนพาหะนําโรคใบยอดยน  

• 

มวนเขียวขาว  วางไขเปนกลุมหลายแถว   ตัวออนวัยแรกจะรวมกันเปน กลุมตัว
ออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงจากใบและฝกออนทําใหฝกลีบ  

• 

มวนเขียวถ่ัว วางไขเรียงเปน 2 แถว ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยง จากใบ
และฝกออน ทําใหฝกลีบ  

• 

มวนถ่ัวเหลือง ตัวออน และตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงจากใบและฝก    ทําใหฝกลีบ  • 
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    สัตวศัตรูที่สําคัญ  

      หนู เปนสัตวฟนแทะศัตรูสําคัญของถั่วเหลือง    ทําลายโดยขุดเมล็ด  กินกอนงอก 
กัดตนออนและเจาะกินเฉพาะเมล็ดออนภายในฝก ปองกันกําจัดโดย 

กําจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูก และพ้ืนท่ีใกลเคียง เพื่อไมใหเปนท่ีอาศัย • 

ของหนูใชกับดัก หรือกรงดัก  

เม่ือสํารวจรองรอยรูหนู ประชากรหนูและความเสียหายอยางรุนแรงของ ถั่วเหลือง
ใหใชวิธีปองกันกําจัดแบบผสมผสาน คือ ใชกับดักหรือกรงดัก รวมกับการใชเหยื่อ
พิษตามคําแนะนํา  

• 

 

ศัตรูธรรมชาติ      
ศัตรูธรรมชาติมีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงและสัตวศัตรูพืช  ในการ

ปองกันกําจัดศัตรูถั่วเหลืองควรใชวิธีการที่ปลอดภัย        เพ่ืออนุรักษศัตรูธรรมชาติท่ี
เปนประโยชน ท่ีพบท่ัวไป ไดแก  

แมลงห้ํา     มี 1 ชนิด คือ ดวงเตา หนอนและตัวเต็มวัยกัดกินไขและตัวออน ของ
แมลงหว่ีขาวยาสูบ  

• 

แมลงเบียน  มี 2 ชนิด คือ แตนเบียนไขมวน วางไขในไขของมวนเขียวขาว 
มวนเขียวถั่ว และมวนถั่วเหลือง ทําใหไขของมวน มีสีดําและไมฟกเปนตัว แตน
เบียนแมลงหวี่ขาว วางไขในตัวออนและดักแดของแมลงหวี่ขาวยาสูบ เม่ือไขฟก
เปนหนอน จะดูดกินและเจริญเติบโตอยู ภายใน ทําใหซากดักแดแข็งติดอยูใตใบ
ถั่วเหลือง  

• 

นกฮูก นกแสก เหย่ียว พังพอนและงู   เปนศัตรูธรรมชาติจับกินหนูสัตวศัตรูของ
ถั่วเหลือง  

• 

    การปองกันกําจัดวัชพืช 
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ไถดิน 1 คร้ัง     ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1 คร้ัง แลวคราดเก็บเศษซาก ราก เหงา 
หัว และไหลของวัชพืชขามปออกจากแปลง  

• 

กําจัดวัชพืชโดยใชแรงงานหรือเคร่ืองจักรกล    เม่ืออายุ 15-20 วัน   หรือกอน ถั่ว
เหลืองออกดอก คลุมดินดวยเศษซากวัชพืชหรือฟางขาวทันทีหลังปลูก  

• 

ในกรณีท่ีการกําจัดวัชพืช   ดวยวิธีดังกลาวขางตนไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ควร
พนสารกําจัดวัชพืช ตามคําแนะนํา  

• 

ตารางที่ 2.2 เน้ือท่ี ผลผลิต และผลผลิตตอไร ถั่วเหลืองเปนรายจังหวัด ปเพาะปลูก  

2542/43 – 2544/45  

เน้ือที่เพาะปลกู (ไร)  ผลผลติตอไร (กก.)  จังหวัด  
2542/43  2543/44  2544/45  2543/44 2544/45 2542/43 2543/44 2544/45 

รวมทั้ง
ประเทศ  

1,451,238 1,396,088 1,323,858 312,432 292,098 227  232  227  

เชียงราย  27,033  29,440  29,727  6,416  6,536  212  222  225  
พะเยา  2,634  2,906  2,772  584  554  219  231  209  
ลําปาง  29,224  30,153  30,427  6,196  6,284  209  216  211  
ลําพูน  3,023  2,951  2,953  715  719  241  246  248  
เชียงใหม  102,209  90,564  91,099  22,453  22,699  248  249  250  
แมฮองสอน  52,393  55,478  55,838  14,139  14,284  249  257  262  
ตาก  125,551  121,518  122,719  24,279  24,973  208  211  209  
กําแพงเพชร  142,662  147,641  136,330  31,972  29,160  210  225  225  
สุโขทัย  168,501  152,251  153,209  30,204  27,570  188  206  183  
แพร  76,017  79,005  81,187  15,114  15,908  194  194  202  
นาน  23,629  25,033  26,322  6,012  6,321  256  258  244  
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ตารางที่ 2.2 (ตอ) เน้ือท่ี ผลผลิต และผลผลิตตอไร ถั่วเหลืองเปนรายจังหวัด ปเพาะปลูก  

2542/43 – 2544/45 

อุตรดิตถ  70,946  73,539  74,662  15,074  15,481  214  217  218  
พิษณุโลก  77,126  67,427  68,993  14,888  15,476  224  231  236  
พิจิตร  6,186  6,220  6,391  1,438  1,484  230  239  238  
นครสวรรค  27,737  23,362  16,608  5,698  4,034  255  253  255  
อุทัยธานี  39,242  28,276  16,602  7,002  4,107  238  257  249  
เพชรบูรณ  35,601  31,827  28,273  8,078  7,351  257  262  266  

 
เลย  58,713  58,160  59,288  13,251  13,597  239  236  237  
หนองบัวลําภู 22,217  22,383  22,694  5,158  5,260  231  233  236  
อุดรธานี  5,268  5,473  5,519  1,258  1,274  227  239  236  
หนองคาย  15,366  13,411  13,461  2,722  2,783  205  209  211  
สกลนคร  1,043  1,201  1,286  233  251  203  200  197  
มหาสารคาม 1,562  1,711  1,742  311  324  195  196  195  
รอยเอ็ด  1,225  1,378  1,403  306  313  225  231  234  
กาฬสินธุ  4,318  4,605  4,609  838  843  184  194  187  
ขอนแกน  72,166  69,544  70,717  15,195  15,531  217  224  228  
ชัยภูมิ  63,170  63,656  59,976  13,488  12,778  225  223  226  
นครราชสีมา  6,786  6,543  5,584  1,472  1,245  249  243  232  
สระบุรี  16,827  11,288  4,462  3,454  1,383  305  308  328  
ลพบุรี  40,748  39,722  2,400  11,003  667  285  286  287  
ปราจีนบุรี  11,830  11,982  12,055  3,043  3,086  277  283  272  
ฉะเชิงเทรา  16,316  17,460  18,484  4,767  5,083  302  276  276  
สระแกว  86,663  87,232  83,394  22,680  21,766  285  280  261  
จันทบุรี  11,622  6,669  6,592  1,494  1,470  251  251  233  
กาญจนบุรี  5,684  6,079  6,080  1,497  1,503  248  248  250  
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ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2545    สถิติการเกษตรของประเทศไทยปเพาะ        

    ปลูก 2544/45 

     ตารางที่ 2.3 แสดงพันธุถั่วเหลือง ผลผลิตและแหลงปลูก 

พันธุ ถั่ว
เหลือง 

ผลผลติเฉลีย่ ใน
งานวิจัย* (กก/ไร) 

ผลผลติของ 
เกษตรกร**(กก./ไร) 

แหลงปลูก 

สจ 5  275  195  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เชียงใหม 60  300  243  ภาคเหนือตอนบน  

สจ 4  280  208-310  ภาคเหนือ ตะวันออก/เหนือ 

สุโขทัย  320  280-300  ภาคเหนือตอนลาง  

ทวี 9  300  174-200  ภาคเหนือตอนลาง-บน  

สุโขทัย 1  245  280-300  ภาคเหนือตอนลาง  

สจ 2  320  197-300  ภาคเหนือตอนลาง-บน  

เชียงใหม 2  235  182-303  ภาคเหนือตอนลาง  

ราชมงคล 1  381  200-250  ภาคเหนือตอนลาง  

 

กรมวิชาการเกษตรไดดําเนินการปรับปรุงพันธุถั่วเหลือง เพ่ือเพิ่มผลผลิต และ
คุณภาพเมล็ด และใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม พันธุท่ีนิยมปลูกมีดังนี้  
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ตารางที่ 2.4 พันธุถั่วเหลือง เพ่ือเพิ่มผลผลิต และคุณภาพเมล็ด 

ป พ.ศ. 
ท่ีรับรอง 

ผลผลิต 
(กก./ไร) 

น้ําหนัก 100
เมล็ด (กรัม) 

น้ํามัน 
(%) 

โปรตีน 
(%) 

ความตานทานตอ
โรค  

ชื่อพันธุ  แหลงปลูก  

ทนทานตอโรครา
สนิม  

สจ.4  2519  280  13-15  18  39  ภาคเหนือตอนบน 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ  

ทนทานตอโรครา
สนิม  

สจ.5  2523  275  13-15  19  42  ภาคเหนือตอนบน 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ  

นครสวรรค 
1  

ตานทานปานกลาง
ตอโรคใบจุดนูน  

2529  245  18-19  21  39  ภาคเหนือตอนลาง 
ภาคกลางตอนบน 

ตานทานตอโรคใบ
จุดนูน และไวรัสใบ
ดาง  

สุโขทัย 1 2529  245  14-16  21  39   ภาคเหนือตอนลาง 
ภาคกลาง 

ตานทานตอโรคใบ
จุดนูน และไวรัสใบ
ดาง ทนทานตอโร
คราสนิม 

เชียงใหม 60 2530  300  15-17  20  44  
 

ภาคเหนือตอนลาง 
ภาคกลาง 

ตานทานตอโรคใบ
จุดนูน  

มข.35 (มข.) 2537  305  16-17  20  47  
 

ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อตอนบน 

ตานทานตอโรคใบ
จุดนูน และไวรัสใบ
ดาง  

สุโขทัย 2  2538  320  14-16  22  38  ภาคเหนือตอนลาง 
ภาคกลาง 

จักรพันธ 1  2541  285  11-12  22  41  -  ภาคกลาง ภาค
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ตารางที่ 2.4 (ตอ) พันธุถั่วเหลือง เพื่อเพ่ิมผลผลิต และคุณภาพเมล็ด 

 

ป พ.ศ. 
ท่ีรับรอง 

ผลผลิต 
(กก./ไร) 

น้ําหนัก 100
เมล็ด (กรัม) 

น้ํามัน 
(%) 

โปรตีน 
(%) 

ความตานทานตอ
โรค  

ชื่อพันธุ  แหลงปลูก  

ตานทานปานกลาง
ตอโรคราน้ําคางและ
ใบจุดนูน  

เชียงใหม 2  2541  235  15-16  19  35  ทุกภาคของประเทศ 

ตานทานปานกลาง
ตอโรคใบจุดนูน  

ถ่ัวเหลืองผิว
ดํา สุโขทัย 
3 

2542  300  12-14  24  43  

 

ทุกภาคของประเทศ 

ตานทานตอโรครา
น้ําคางและไวรัสใบ
ดาง  

เชียงใหม 3 2543  330  12-13  22  39   ทุกภาคของประเทศ 

ตานทานตอโรครา
น้ําคาง  

เชียงใหม 4 2543  325  11-12  21  40   ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ  

 
2. ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวเปนพืชอายุสั้น ใชน้ํานอยกวาพืชไรอืน่หลายชนิด สามารถใชในระบบ
ปลูกพืช เชน ทดแทนขาวนาปรัง ปลูกกอนขาวโพดในพืน้ที่ประสพภยัแลง ใชปลูก
กอนหรือหลังการทํานาหรือทําไร เพื่อตดัวงจรการระบาดของศตัรูพชื ชวย 
บํารุงรักษาความอุดมสมบูรณของดิน ตรึงไนโตรเจนไดดี สามารถใชเปนปุยพืชสดให
ปริมาณไนโตรเจนสูง ถั่วเขียวใชเปนวตัถุดิบ ในการผลิตแปงวุนเสน เพาะถัว่งอก 
และประกอบอาหารอื่นๆ ปริมาณความตองการใชผลิตภัณฑถั่วเขียวในประเทศ และ
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การจําแนกทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic classification) 
 Class  :  Angiospermae 
 Subclass  :  Dicotyledoneae 
 Order  :  Leguminales 
 Family  :  Leguminosae 
 Subfamily  :  Papilionoideae 
 Genus  :  Vigna 
 Species  : radiata 
 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 ซ่ึงมีคนยอมรับทั่วไป ช่ือ
วิทยาศาสตรใหมของถั่วเขียวผิวมัน และถั่วทองคือ Vigna radiata (L.) Wilczek และถั่ว
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 ความแตกตางระหวางถั่วเขียว (mungbean)  และถั่วเขียวผิวดํา ไดแสดงไว
ในตารางที่ 2.5 
 
ตารางที่ 2.5  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางถั่วเขียวเมล็ดมันกับถั่วเขียวผิวดํา 

ลักษณะ  ถ่ัวเขียวเมล็ดมัน ถ่ัวเขียวผิวดํา 

ส้ันและเบาบาง 1.  ขนท่ีฝก  ยาวและแนน 
ใหญและยาวกวา มีสีดํา
หรือนํ้าตาลเขม โดยท่ัวไปมี
สีดํา ไมมีรอยนูนของ 
hypocotyl -radicle 

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

3.  ไมเวา  ไฮลัม (hilum)  เวา 
นอยกวา 4.  กิ่งแขนง  มากกวา 
โดยท่ัวไปใหญกวา  5.  ขนาดของใบ  เล็กกวา 
นอยกวา 6.  จํานวนฝกตอตน มากกวา 
ยาวกวา 7.  ความยาวฝก ส้ันกวา 
ส้ันกวา นานกวา 8.  อายุเก็บเกี่ยว  
(ประมาณ 65-70 วัน) (ประมาณ 90-120 วัน) 

 

การจําแนกชนิดของถัว่เขียว 
 ถั่วเขียวสามารถจําแนกตามลักษณะสีเปลือกนอกของเมล็ดออกเปน 4 ชนิด 
คือ 
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 1. ถั่วเขียวเมล็ดดาน เมล็ดมีไขสีขาว (waxy) ปกคลุมท่ัวไป ทําใหเมล็ดเห็น
เปนสีเทาออน 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 จะเจริญเปนใบจริง
คูแรก 2 ใบ (primary leaf หรือ unifoliate leaf) 
 3.  Hypocotyl-radicle axis เปนแถบกลางของตนออนในเมล็ด มีอยู 1 อัน 
เม่ือเมล็ดงอกจะเจริญเปนราก และสวนของลําตนท่ีอยูใตใบเลี้ยงลงมา 
 
 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 
บนรากของถั่วเขียวมีปม (nodule) เกิดข้ึน ซ่ึงเกิดจากแบคทีเรียพวกไรโซเบียม 
(Rhizobium sp.) เขาไปอาศัยอยูในราก ทําใหรากถั่วเขียวสามารถตรึงไนโตรเจนจาก
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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 ดังแสดงในรูป 
 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 ทําหนาท่ีในการเคล่ือนท่ีข้ึนลงของใบในเวลากลางวันและกลางคืน 
 
 5. ดอก (Flower)   

ถั่วเขียวมีดอกเปนชอ (inflorescent) การเรียงของดอกเปนแบบ raceme แตละชอ
ดอกมีดอกยอยประมาณ 10-20 ดอก ดอกแตกออกจากตาระหวางมุมใบ (axillary bud) 
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สวนประกอบตาง ๆ ของดอกถั่วเขียวมีดังนี้  
 1.  กานชอดอก (peduncle) มีความยาวประมาณ 2-13 เซนติเมตร มีขนปก
คลุม 
 2.  กลีบเลี้ยง (bracteole) มี 2 กลีบ อยูนอกสุดของดอก มีขนาดเล็ก สีเขียว 
และมีขนปกคลุม 
 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
เรียกวา free stamen เม่ือถึงเวลาผสมพันธุ อับเกสรตัวผูจะแตกออกเปน 2 แฉก ภายในมี
ละอองเกสร (pollen grain) สีเหลือง  ละอองเกสรที่ตกบนยอดเกสรตัวเมีย (stigma) จะ
งอกเปนหลอด (pollen tube) แทงผานกานชูเกสรตัวเมีย (style) 
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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 

 

ปญหาของพืช 

ผลผลิตตอไรต่ํา เนือ่งจากขาดการใชพันธุ และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
กับศักยภาพในแตละแหลงปลูก  

• 

ตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากตองใชแรงงานในการเก็บเกี่ยว  • 

มีการระบาดของโรคแมลงมาก  • 

เมล็ดพันธุมรีาคาแพง  • 

การสุกแกของฝกไมพรอมกัน ทําใหคุณภาพเมล็ดต่ํา ดวงถั่วทําลายคุณภาพ
เมล็ด ถั่วเขียวผิวดํามีสีดําไมสนิทและมีเชื้อราตดิเมล็ด  

• 

ยังไมมีพันธุที่เหมาะสมตามวตัถุประสงคของการใชประโยชน  • 

ราคาผลผลิตไมแนนอน เกษตรกรขาดอํานาจตอรอง เนื่องจากไมมี
มาตราฐานการคัดเกรดคุณภาพ เพือ่กําหนดราคาขาย  

• 
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ตลาดสงออกมีคูแขงหลายประเทศ ออสเตรเลีย และจีน มีการลักลอบนําเขาจาก
ประเทศเพื่อนบาน เชนพมา และกัมพูชา 
 

การผลิต   

          ป 2544/45 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกถั่วเขียว 1.89 ลานไร พื้นที่เกบ็
เก่ียว 1.85 ลานไร ไดผลผลิต 238,000 ตัน มีผลผลิตเฉล่ีย 129 กิโลกรัมตอไร ราคา
ที่เกษตรกรขายได 13.94 บาทตอกิโลกรัม (สถิติการปลูกถั่วเขียว) 
        ผลผลิตทางวิชาการ จากการทดลองถั่วเขียวผิวมนัจํานวน 3 พันธุเฉล่ีย 200 
กิโลกรัมตอไร ถั่วเขียวผิวดํา จํานวน 2 พันธุ ผลผลิตจากการทดลองเฉล่ีย 210 
กิโลกรัมตอไร และผลผลิตของเกษตรกรเฉลี่ยสําหรับถั่วเขียวผิวมนั 117 กิโลกรัมตอ
ไร และถ่ัวเขยีวผิวดํา 152 กิโลกรัมตอไร  

ตารางที่ 2.6 แสดงพันธุถั่วเขียว ผลผลิต และแหลงปลูก 

ผลผลติเฉลีย่* ทาง
วิชาการ (กก./ไร) 

ผลผลติเฉลีย่** 
เกษตรกร (กก./ไร) 

พันธุ  แหลงปลูก  

200 
210 

117 
152 

    
ถั่วเขียวผวิมัน 
ถั่วเขียวผวิดํา 

ภาคเหนือตอนลาง 
    ภาคกลางตอนบน และ 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เฉลี่ย 203 135  

     ที่มา :    *ขอมูลรับรองพันธุและเอกสารแนะนําพันธุ 
               ** ขอมูลแปลงทดสอบในไรเกษตรกร  

การตลาด     
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      ระดับราคาท่ีเกษตรกรขายไดในปที่ผานมาอยูในเกณฑดี จึงจูงใจใหเกษตรกร
ขยายการผลิตเพิ่มข้ึน  

   ถั่วเขียว : เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตตอไร ราคา และมูลคาของผลผลิต ตามราคาที่
เกษตรกรขายได 
ตารางที่ 2.7 เน้ือท่ีเพาะปลูกถั่วเขียว ผลผลิตและราคาที่เกษตรขายไดป 2535-2545 

เน้ือท่ี
เพาะปลูก 
(1,000 ไร) 

เน้ือท่ีเก็บ
เกี่ยว (1,000 

ไร)  

ผลผลิต 
(1,000 ตัน)  

ผลผลิตตอไร 
(กก.)  

ราคาท่ี
เกษตรกรขาย
ได (บาท/กก.) 

พ.ศ.  มูลคาของผลผลิต 
ตามราคาที่เกษตรกร
ขายได (ลานบาท)  

2535/36  2,404  2,189  261  119.3  9.23  2409.03  

2536/37  2,147  1,966  231  117.5  9.44  2180.64  

2537/38  2,267  2,094  256  122.2  9.72  2488.32  

2538/39  2,197  2,080  234  112.5  11.88  2779.92  

2539/40  1,978  1,896  215  113.4  11.62  2498.3  

2540/41  1,804  1,709  200  117.0  11.26  2252  

2541/42  1,892  1,805  226  125.2  12.7  2870.2  

2542/43  2,012  1,925  249  130  11.1  2763.9  

2543/44  1,845  1,750  226  129.1  12.58  2843.08  

2544/45  1,892  1,846  238  128.9  13.94  3317.72  

  ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

ราคาผลผลิต 

        ในป 2544/45 ราคาที่เกษตรกรขายได 13.94 บาท/กก. มีแนวโนมสูงขึ้นทุกป 

การพัฒนา 
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           การพัฒนาการผลิตถั่วเขียวโดยกรมวชิาการเกษตร เริ่มในป 2502 และ
ดําเนินการวิจัยหลากหลายสาขาในป 2512 ตอเนื่องมาจนถงึปจจุบนั ถัว่เขียวผิวมนั
พันธุแรกไดแก พันธุอูทอง 1 ในป 2519 หลังจากนั้นมีการรับรองพันธุถั่วเขียวผิวมัน
อีกหลายพันธุเชน ในป 2530 พันธุชัยนาท 60 มีอายุเก็บเกี่ยวส้ัน ตนเตี้ยเมื่อปลูก
ปลายฝน มีทรงพุมแคบเหมาะสําหรับใชในระบบพืชแซม ป 2534 ไดพันธุชัยนาท 36 
มีฝกอยูเหนือทรงพุม สามารถดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวไดสะดวก ป 2543 ไดพันธุ
ชัยนาท 72 เปนถั่วเขียวพันธุแรกท่ีไดจากการปรับปรุงพันธุโดยใชเทคนิคชักนําให
เกิดการกลายพันธุ มคีวามตานทานหนอนแมลงวันเจาะลําตน และทนทานสภาพดิน
ดาง สวนถั่วเขียวผิวดํา ในป 2521 ไดพันธุอูทอง 2 มีเมล็ดโตและคุณภาพสม่ําเสมอ 
และในป 2533 ไดพันธุพิษณุโลก 2 มีทรงตนโปรง ตั้งตรง อายุเก็บเกี่ยวส้ัน  

           ปจจุบันสาเหตทุี่ทําใหถั่วเขียวมีผลผลิตตอไรต่ํา เนื่องจากขาดการใชพันธุดี 
และขาดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพในแตละแหลงปลูก เมล็ดพันธุมี
ราคาแพง การสุกแกของฝกไมพรอมกันทําใหเมล็ดเสียคุณภาพ ไมมีพนัธุที่เหมาะสม
ตามการใชประโยชน และมีตนทุนการผลิตสูง มกีารระบาดของโรคแมลง โอกาสของ
ถั่วเขียวมีมากเนื่องจากเปนพืชทีม่ีศักยภาพสูง และปลูกแซมในระบบปลูกพชืไดดี 
ความตองการใชในประเทศมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนทุกป เปนพืชตระกูลถัว่ที่มีอายุการ
เก็บเกี่ยวส้ัน สามารถปลูกไดในดินทุกชนิด และปลูกไดตลอดป เปนพืชบํารุงดิน 
ราคาขายถั่วเขียวผิวมันมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 30% สวนถัว่เขียวผิวดํามีแนวโนมเพิม่
สูงขึ้น 17% ในป 2545 ไดเนนการแกปญหาการทําลายของโรคและแมลงดวยเทคนิค
แบบผสมผสานเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรและผูบริโภค และไดวจิัยเพื่อพฒันา
ผลิตภัณฑทีไ่ดจากการแปรรูปถั่วเขียว เชน วุนเสน ถั่วงอกปลอดสารพิษ และขนม
ไทย เพื่อสนบัสนุนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

แนวโนมในอนาคต 

แนวโนมในอนาคตของถั่วเขียวคอนขางสดใส มีตลาดภายในที่มั่นคง 
เนื่องจากมอีตุสาหกรรมการแปรรูปรองรับ เชน อตุสาหกรรมวุนเสน และถ่ัวงอก 
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พันธุทีน่ิยมปลูก  

พันธุชัยนาท 72 มีชอฝกอยูเหนือทรงพุม ตานทานปานกลางตอหนอน
แมลงวันเจาะลําตน ทนทานตอดินดาง อายุเก็บเก่ียวประมาณ 65 วัน ผลผลิต
เฉล่ีย 222 กิโลกรัมตอไร น้ําหนัก 1,000 เมล็ด 66 กรัม  

• 

พันธุชัยนาท 36 มีชอฝกอยูเหนือทรงพุม ตานทานปานกลางตอโรคใบจุดสี
น้ําตาล ทนทานตอดินดาง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 65 วัน ผลผลิตเฉล่ีย 216 
กิโลกรัมตอไร น้ําหนัก 1,000 เมล็ด 67 กรัม 

• 

พันธุกําแพงแสน 1 มชีอฝกอยูเหนือทรงพุม ตานทานปานกลางตอโรคใบจุด
สีน้ําตาลและโรคราแปง แตออนแอปานกลางตอดินดาง อายุเก็บเกี่ยว
ประมาณ 67 วัน ผลผลิตเฉล่ีย 208 กิโลกรัมตอไร น้ําหนัก 1,000 เมล็ด 64 
กรัม 

• 

พันธุกําแพงแสน 2 มชีอฝกอยูเหนือทรงพุม ตานทานตอโรคใบจุดสีน้ําตาล
และตานทานปานกลางตอโรคราแปง แตออนแอตอดินดาง อายุเก็บเกี่ยว
ประมาณ 67 วัน ผลผลิตเฉล่ีย 193 กิโลกรัมตอไร น้ําหนัก 1,000 เมล็ด 59 
กรัม  

• 

พันธุอ่ืนๆ 

พันธุชัยนาท 60  • 

พันธุพิษณุโลก 2  • 
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พันธุ มทส.1  • 

พันธุ มอ.1  • 

พันธุอูทอง 1  • 

พันธุอูทอง 2  • 

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

ดินรวน ดินรวนเหนียว ดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทราย  • 

ความอุดมสมบูรณปานกลาง มีอินทรียวัตถุไมต่ํากวา 1.5 เปอรเซ็นต มี
ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนมากกวา 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และโพแทสเซยีมที่
แลกเปล่ียนไดมากกวา 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

• 

การระบายน้าํและถายเทอากาศดี  • 

ระดับหนาดินลึกไมนอยกวา 25 เซนติเมตร  • 

คาความเปนกรดเปนดางระหวาง 5.5-7.0  • 

อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเตบิโต 25-35 องศาเซลเซียส  • 

ปริมาณน้ําฝนกระจายสม่ําเสมอ 500-1,000 มิลลิเมตรตอป  • 

พันธุทีเ่กษตรกรนิยมปลูก  

ชัยนาท 60 มีทรงพุมเล็ก และตนเตี้ย ฝกอยูเหนือทรงพุมเดนชัด อายุเก็บ
เก่ียวส้ัน เก็บผลผลิตไดเมื่ออายุ 55 - 60 วัน เหมาะสําหรับปลูกตนฤดูฝน ทน
ตอดินดาง ไมควรปลูกในฤดูแลง เนื่องจากฝกแกคอนขางจะแตกงาย ไม

• 
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ชัยนาท 36 มีชอฝกอยูเหนือทรงพุม ใหผลผลิตเฉล่ียสูงกวาพันธุกําแพงแสน 
1 กําแพงแสน 2 และชัยนาท 60 ประมาณ 4, 12 และ 6 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ เมล็ดมีขนาดใหญ ทนทานตอดินดาง เชน ดินชดุตาคลี ตานทาน
โรคใบจุดสีน้ําตาลปานกลาง ไมตานทานโรคราแปง ซึ่งระบาดมากในฤดูแลง 
เหมาะสําหรับปลูกในปลายฤดูฝนและฤดูแลง 

• 

ชัยนาท 72 มีความตานทานตอหนอนแมลงวันเจาะลําตนปานกลาง ให
ผลผลิตสูงกวาพันธุชัยนาท 36 ประมาณ 4 - 7 เปอรเซ็นต ขนาดเมล็ดใหญมี
น้ําหนัก 66 กรัมตอ 1000 เมล็ด ปลูกไดในทุกฤดูและในทุกภาค สามารถ
ทนทานตอการปลูกในดินดาง (Calcareous soil)  

• 

กําแพงแสน 1 มีชอฝกอยูเหนือทรงพุม มีความตานทานตอโรคใบจุดสี
น้ําตาลและโรคราแปงปานกลาง เหมาะสําหรับปลูกในฤดูฝนหรือในเขต
ชลประทาน แตคอนขางออนแอตอดินดาง เชน ดินชุดตาคลี 

• 

กําแพงแสน 2 มีชอฝกอยูเหนือทรงพุมใหผลผลิตเฉล่ียสูงกวากําแพงแสน 1 
เมื่อปลูกในฤดูแลงนอกเขตชลประทานเพราะดอกและฝกชดุแรกมากกวา มี
ความตานทานตอโรคใบจุดสีน้ําตาลและมีความตานทานตอโรคราแปงปาน
กลาง แตออนแอตอดินดาง 

• 

การปลูก 

ฤดูปลูก 

การปลูกในฤดูฝน ในสภาพไร  แบงเปน 2 ชวง คือ ตนฤดูฝน (เมษายน-
พฤษภาคม) และปลายฤดูฝน (สิงหาคม-กันยายน)  

• 
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การปลูกในฤดูแลง ในสภาพนา ม ี2 วิธี  • 

ปลูกโดยอาศัยน้ําชลประทาน (ธันวาคม-มกราคม)  o 

ปลูกโดยอาศัยความชื้นในดิน และไมมีการใหน้ําชลประทาน 
(ธันวาคม-มกราคม)  

o 

การเตรียมดิน 

การปลูกในฤดูฝน ในสภาพไร  เตรียมดินโดยไถ 1 ครั้ง ลึก 20-30 
เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1 ครั้ง แลวคราดเก็บเศษซาก ราก เหงา 
หัว และไหล ของวชัพชืขามปออกจากแปลง  

• 

การปลูกในฤดูแลง ในสภาพนา ม ี2 วิธี  • 

ปลูกโดยอาศัยน้ําชลประทาน ใหเตรียมดินปลูกเชนเดียวกับในฤดูฝน  o 

ปลูกโดยอาศัยความชื้นในดิน และไมมีการใหน้ําชลประทาน ตอง
เตรียมดินใหละเอียด โดยไถดิน 1-2 ครั้ง หวานเมล็ด แลวพรวนกลบ 

o 

วิธีการปลูก 

ปลูกดวยเมล็ดท่ีมีความงอกมากกวา 80 เปอรเซ็นต กอนปลูกควรคลุกเมล็ด
ดวยเชื้อไรโซเบียมสําหรับถั่วเขียว โดยเฉพาะในพื้นที่ทีไ่มเคยปลูกถั่วเขียว
มากอน  

• 

การปลูกแบบเปนแถว ใชเมล็ดอัตรา 3-4 กิโลกรัมตอไร ระยะระหวางแถว 50 
เซนติเมตร ระยะระหวางหลุม 20 เซนติเมตร จํานวน 2-3 ตนตอหลุม หรือ
โรยเปนแถวใหไดจํานวนตน 10-15 ตนตอเมตร ซึ่งจะไดจาํนวน 32,000 -
48,000 ตนตอไร  

• 
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การปลูกแบบหวาน ใชเมล็ดอัตรา 5-6 กิโลกรัมตอไร หลังหวานเมล็ด พรวน
กลบทันที ในฤดูฝน ควรมีการขุดรองระบายน้ําเพื่อกันน้ําทวมแปลง  

• 

การดูแลรักษา 

การใหปุย  

ถาดินมีความเปนกรดเปนดางต่ํากวา 5.5 ใหหวานปูนขาวหรือปูนมารลหรื
อหินปูนบดอัตรา 100-200 กิโลกรัมตอไร แลวพรวนกลบกอนปลูกประมาณ 
10-15 วัน  

• 

ถาดินมีอินทรียวัตถตุ่ํากวา 1.5 เปอรเซ็นต หลังจากไถพรวนดินใหหวานปุย
คอกหรือปุยหมักที่ยอยสลายแลวอัตรา 500-1,000 กิโลกรัมตอไร  

• 

ถาในดินมีอนิทรียวัตถมุากกวา 1.5 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน
มากกวา 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนไดมากกวา 60 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไมจําเปนตองใสปุยเคมี  

• 

ถาในดินมีอนิทรียวัตถ ุ ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน และโพแทสเซียมที่
แลกเปล่ียนไดต่ํา ใหปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 20-30 กิโลกรัมตอไร รอง
กนหลุมกอนปลูก หรือโรยขางแถวหลังถั่วเขียวงอก 10-15 วัน แลวพรวนดิน
กลบ ในกรณีที่ปลูกแบบหวาน ใสปุยแบบหวานพรอมกับการเตรียมดิน  

• 

ถาในดินขาดธาตุเหล็ก สวนใหญพบในดินดางสีดํา เชน ดินชุดตาคลี อาการที่
พบคอื ใบยอดที่แตกออกมาใหมมีสีเหลืองซีดแตเสนกลางใบยังคงมสีีเขียว 
ถาขาดรุนแรงใบเปลี่ยนเปนสีเหลืองซีดจนเกือบขาว ตนแคระแกร็น ผลผลิต
ลดลง หรือไมไดผลผลิต ใหใชพันธุทนทาน ไดแก พันธุชัยนาท 36 และ
ชัยนาท 72 หรือพนเหล็กซัลเฟต (ความเขมขน 0.5%) อตัรา 3 กิโลกรัม/ไร 
พนเมื่อตนถัว่เขียวอายุ 20, 30 และ 40 วันหลังงอก  

• 
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การใหน้ํา 

การปลูกในฤดูแลงโดยการใหน้ําชลประทาน ควรใหน้ําอยางสม่ําเสมอทุก 
10-14 วัน และหยุดใหน้ําเมื่อถั่วเขียวเจริญเติบโตถึงระยะฝกแรกเปล่ียนเปนสี
ดํา  

• 

การปลูกในฤดูฝน หากมีฝนทิ้งชวงเกิน 10-14 วัน ควรมีการใหน้ํา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในระยะออกดอกถึงระยะติดเมล็ด  

• 

ศัตรูและการปองกันกําจัด 

 
โรคที่สําคญัและการปองกันกําจัด 

โรคใบจุดสนี้ําตาล พบแผลบนใบเปนจุดสีน้ําตาลคอนขางกลม ขอบแผลไม
สม่ําเสมอตรงกลางแผลมีสีเทา ขนาด 1-5 มิลลิเมตร ทําใหใบเหลืองแหงและ
รวงหลนไป ในชวงระยะออกดอกถงึเริ่มติดฝก ถั่วเขียวเปนโรคใบจุดสีน้ําตาล
มากและรุนแรงมากข้ึนในระยะกอนเก็บเกี่ยว ซึง่มีผลกระทบตอผลผลิตอยาง
มากโดยทําใหฝกลีบ และขนาดเมล็ดเล็กลง  

• 

โรคราแปง เขาทําลายในระยะกลาอาจทําใหตนกลาตาย แตถาเชือ้ราเขา
ทําลายในระยะออกดอกจะทําใหตนแคระแกร็น ติดฝกนอย ฝกและเมล็ดมี
ขนาดเล็กลง ฝกที่มีเชือ้ราสีขาวคลายผงแปงขึ้นคลุมฝกจะบิดเบี้ยว แคระ
แกร็น และเมล็ดไมสมบูรณ เชื้อราแพรระบาดโดยลม ระบาดในชวงอากาศ
แหง-เย็น ปองกันไดโดยการใชพันธุชัยนาท 36 ซึ่งมีความตานทานปานกลาง  

• 

โรคเนาดํา   พบการระบาดของโรคเนาดําในทุกระยะการเจรญิเติบโตและทุก
สวนของถัว่เขียว พบระบาดมากในฤดูฝน    โดยเฉพาะในสภาวะท่ีฝนทิง้ชวง

• 
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โรครากเนาโคนเนา รากเนาเปนสีน้ําตาล โคนตนสวนที่ตดิดินและผิวนอก
ของรากรอบๆโคนตนเนาเปนแผลสีน้ําตาล ในแปลงมีความชื้นสูงอาการของ
โรคจะลุกลามอยางรวดเร็ว  

• 

โรครากปม  เกิดจากไสเดือนฝอยรากปม ตนถั่วเขียวมีการเจริญเตบิโตทาง
ลําตนและใบนอยกวาตนปกติ ใบเหลืองซีดคลายอาการขาดธาตุอาหาร ราก
ของถั่วเขียวบวมพองโตเปนปมท้ังสวนของรากฝอยและรากใหญบริเวณโคน
ตน ระบาดมากในชวงฤดูฝน ในสภาพดินมีความชื้นสูง  

• 

แมลงศัตรูที่สําคัญและการปองกันกําจัด 

หนอนแมลงวันเจาะลําตน ตัวเตม็วัยเปนแมลงวันขนาดเล็ก วางไขเนื้อเย่ือ
ของใบ หนอนจะชอนไชไปกัดกินเนื้อเย่ือแกนกลางลําตน หรือเนื้อเย่ือรอบๆ 
ลําตนในระดับผิวดิน ทําใหเนื้อเย่ือลําตนเนาเปอย  

• 

เพล้ียไฟ ตวัออนและตวัเต็มวัยดูดกินน้ําเล้ียงจากสวนออนตางๆ ของพชื ทํา
ใหใบหงิกงอบิดเบี้ยวแหงกรอบ ดอกรวง ติดฝกนอย ระบาดในฤดูแลง หรือใน
ฤดูฝนที่เกิดสภาวะฝนทิง้ชวง  

• 

หนอนกระทูผัก    ตัวหนอนมีสีเขียวหรือน้ําตาลออนมีจุดสีดํา 2 จุดดานขาง 
ทําลายถั่วเขียวโดยกัดกินใบ ดอก และฝกออน   ในเวลากลางวันมักหลบซอน
ในดินระบาดทุกระยะการเจริญเตบิโตของพชื  

• 

หนอนเจาะสมอฝาย ตัวเตม็วัยเปนผีเส้ือกลางคืน วางไขเปนฟองเดี่ยว ๆ 
ตามสวนตาง ๆ ของพชื ตวัหนอนมสีีตาง ๆ กัน ไดแก เขียว เหลือง เทา และ
น้ําตาลเขม มีขนรอบตวัและมีแถบสีดําพาดยาวตามดานขางลําตัว ทําลายถั่ว

• 
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หนอนเจาะฝกมารูคา      ทําความเสียหายกับถั่วเขียวโดยสรางใยมาพันชอ
ดอกแลวอาศัยอยูภายในกัดกินเกสรดอก     และกลีบดอกจนหมดแลว
เคล่ือนยายไปเจาะกัดกินดอกอื่น ๆ ตอไป  

• 

มวนเขียวขาวและมวนเขียวถัว่ ตัวออนและตัวเตม็วัยทาํลายถั่วเขียวโดย
ดูดกินน้ําเล้ียงของพืช พบการระบาดเมื่อถั่วเขยีวเริ่มติดฝกออนแลว ทําใหฝก
ออนบิดงอ ฝกลีบไมติดเมล็ด  

• 

ดวงถั่วเขียว เปนดวงปกแข็งขนาดเล็ก เขาทําลายเมล็ดโดยวางไขที่ผิวเมล็ด 
หนอนเปนระยะเดียวที่ทําลายเมล็ด เมื่อฟกออกจากไข แลวเจาะเขาไปอาศัย
และกัดกินเนื้อภายในเมล็ด และเขาดักแดอยูภายในจนกระทั่งเปนตวัเต็มวัย 
จึงเจาะรูกลมออกมาภายนอก  

• 

สัตวศัตรูทีส่ําคัญและการปองกันกําจัด 

หนู ทําลายโดยขุดเมล็ดกินกอนงอก กัดตนออน และเจาะกนิเฉพาะเมล็ดออน
ภายในฝก หนูที่พบมีหลายชนิด ไดแก หนูพุกใหญ หนูพุกเล็ก หนูนาใหญ 
หนูนาเล็ก หนูบานทองขาว หนูหริ่งนาหางยาว และหนูหริ่งนาหางสั้น เปนตน 
ระบาดรุนแรงในฤดูแลง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไมมอีาหารอื่น 

• 

การปองกันกําจัดวัชพืช 

ไถดิน 1 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1 ครั้ง แลวคราดเก็บเศษซาก ราก 
เหงา หัว และไหลของวัชพืชขามป ออกจากแปลง กอนปลูกถั่วเขียว  

• 

กําจัดวัชพชืโดยใชแรงงานหรือเครื่องจักรกล เมือ่ถั่วเขียวอายุ 15-20 วัน หรือ
กอนถั่วเขียวออกดอก  

• 
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คลุมดินดวยเศษซากวัชพืชหรือฟางขาวทันทีหลังปลูก  • 

ในกรณีที่การปองกันกําจัดวัชพืช     ดวยวิธีดังกลาวขางตนไมมีประสิทธภิาพ
เพียงพอ อาจเลือกใชวิธพีนสารกําจดัวัชพชื ตามคําแนะนํา  

• 

 

การเก็บเกี่ยว 
  
 ระยะเก็บเกีย่วที่เหมาะสม       ถั่วเขียวเปนพืชทีม่ีการสุกแกของฝก    ไม
พรอมกัน อายุเก็บเกี่ยวของถั่วเขียวข้ึนอยูกับพนัธุ  ความชืน้ดินและสภาพภูมอิากาศ 
โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อถั่วเขียวมีฝกสุกแก 80 เปอรเซ็นต และครั้ง
ที่ 2 หลังจากเก็บเกี่ยวครั้งแรกประมาณ 14 วัน 
วิธีการเก็บเก่ียว ใชมอืปลิดฝกแกที่เปล่ียนเปนสีดํา 

การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

นําฝกถั่วเขยีว     ไปผ่ึงแดดเพื่อใหความชื้นฝกและเมล็ดลดลงเหลือประมาณ 
11-13 เปอรเซนต  

• 

การกะเทาะฝกถั่วเขียว  

บรรจุฝกในถุงหรือกระสอบ ใชไมทุบ  • 

กองฝกถัว่เขียวสูงประมาณ 25 เซนตเิมตร     ใชรถแทรคเตอรเล็กที่ปลอยลม
ยางรถใหออนยํ่าบนลานนวด   ใชความเร็วรอบของเครื่องต่ํา เพื่อลดการ
แตกหักของเมล็ด  

• 

ใชเครื่องกะเทาะฝก ที่มคีวามเรว็รอบ 550 รอบตอนาที  • 
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ทําความสะอาดเมล็ดดวยวิธีรอนและฝด       แลวนําเมล็ดไปผ่ึงแดด  เพื่อลด
ความชื้นหรอืประมาณ 11-12 เปอรเซ็นต  

• 

บรรจุเมล็ดในกระสอบปานที่สะอาด เพื่อเก็บรักษาหรือสงจาํหนาย  • 

การเก็บรักษา 

โรงเก็บตองเปนอาคารโปรง อากาศถายเทไดดี ปองกันความเปยกชื้นจากฝน
และนํ้าทวมได   ไมมีแมลง หนู  สัตวเล้ือยคลาน หรือสัตวเล้ียงเขารบกวน ถา
เปนพื้นซีเมนตใหหาวัสดุรองกระสอบปาน เชน ไมไผ หรือแคร  

• 

ทําความสะอาดโรงเก็บ   กอนนําเมล็ดเขาเก็บรักษาทุกครั้ง      และทําความ
สะอาดตลอดระยะเวลาที่เก็บรักษาอยางสม่ําเสมอ  

• 

ตรวจสอบปริมาณแมลงและเมล็ดเสียหาย หากพบแมลง ใหกําจัดตาม
คําแนะนํา 

• 

ตารางที่ 2.8 คุณคาทางอาหารเมล็ดถั่วเขียวและผลิตภัณฑบางชนิด  (% นํ้าหนักแหง)  

ตัวอยาง
อาหาร        

ความชื้น ไขมัน เถา เสนใย โปรตีน คารโบไฮเดรต 

เมล็ดถ่ัวเขียว    8.6 1.2 4.2 2 21.7 62.5 
อาหารหวานและอาหารวาง 
ถ่ัวกวน    36.0 1.5 0.6 0.9 6.5 55.5 
เตาสวน   58.9 0.7 0.9 1.1 5.0 36.0 
ถ่ัวแปบ   44.1 2.1 0.9 1.1 5.0 480 
ขนมเทียน  39.8 8.0 1.3 1.1 5.2 45.7 
ไขหงส 17.7 13.5 1.0 1.0 4.0 63.9 
ถ่ัวงอกดิบ      83.3 0.7 3.1 2.6 20.0 40.5 
น้ํานมถ่ัวเขียว   90.8 31.3 12.7 0.0 21.5 34.5 
เกษตรโปรตีน   2.5 14.2 3.5 0.9 18.0 60.9 
วุนเสนดิบ 15.7 0.6 0.17 0.46 0.13 82.9 
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ท่ีมา:อรอนงค (2543) 

 

การเพาะถั่วงอกในอุตสาหกรรมขนาดยอม 

  1. การเลือกเมล็ดถั่วเขียว   ควรเปนเมล็ดท่ีมีคุณภาพดีไมใหมหรือเกาเกินไป
และเปนเมล็ดท่ีไมถูกฝนในระยะการเก็บเกี่ยว   ไมเปนโรคหรือแมลงทําลาย อายุเก็บ
รักษาประมาณ 3-6 เดือน   เพราะเมล็ดใหมจะมีเมล็ดแข็งประมาณ 5-20 เปอรเซน็ต 
เมล็ดเกาจะเปนเมล็ดท่ีเส่ือมคุณภาพ 

2. ภาชนะเพาะถัว่งอก ที่เหมาะสมควรเปนภาชนะที่มีผวิเรียบทรงกระบอก
หรือมีปากภาชนะที่มีผวิเรียบทรงกระบอกหรอืมปีากภาชนะแคบเล็กนอย เพื่อเปน
การจํากัดพื้นที่ในการงอก ทําใหถั่วงอกมีลักษณะอวบอวนมากข้ึน และภาชนะควรมี
สีดําหรือสีทึบเพื่อปองกนัแสงสวาง ทําใหถั่วงอกมีสีขาว ประการสําคญัภาชนะตอง
สะอาดกอนนําไปเพราะถั่วงอกทุกครั้ง 

3. การเตรียมเมล็ดกอนเพาะ ควรแชเมล็ดกอนเพาะ เพือ่ชวยเรงใหระยะเวลา
การเพาะถั่วงอกเร็วข้ึนในชั่วโมงแรกของการแชน้ําควรเลือกเมล็ดท่ีพองตัวอยาง
รวดเร็วออกกอน เพราะเปนเมล็ดออน เมล็ดท่ีถกูแมลงทําลาย เมล็ดท่ีเส่ือมคุณภาพ 
และเมล็ดแตก เมล็ดเหลานี้จะเปนสาเหตุทําใหถั่วงอกเนาได 

4. น้ํา เปนปจจัยสําคัญตอการงอกของเมล็ด ควรเปนน้ําสะอาด เชน 
น้ําประปาหรือถาเปนน้ําบาดาลตองปลอยทิ้งใหเย็นและตกตะกอนกอนน้าํมาใชรด
ถั่วงอก การใหน้ําควรใหอยางสม่ําเสมอทุกวนั และใหในปริมาณที่มากพอ 

5. ระยะเวลาในการเพาะถั่วงอก      ปกติจะใชเวลาเพาะประมาณ 3-4 วัน ซึ่ง
ระยะเวลาจะขึ้นอยูกับ อณุหภูมิภาชนะเพาะ และวัสดุเพาะ 
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6. ลักษณะของถั่วงอก การเพาะถ่ัวงอก ในสภาพอากาศหนาว ในภาชนะปาก
แคบ หรือภาชนะดินเผา   ถัว่งอกจะมีลักษณะคอนขางอวน  รากสั้น และการเพาะใน
ทรายถั่วงอกจะมีสีขาว 

7. การใชสารเคมีกับถัว่งอก   สามารถใชสารที่ไมเปนอันตรายตอรางกาย คือ 
สารสม หรือน้ํามะนาว    แชถัว่งอกเพื่อชวยใหถั่วงอกกรอบ มีสีขาว แตไมควรใชสาร
ฟอกขาว เชน   โซเดียมไฮโดรซัลไฟด โซดาไฟ ฟอรมาลีน เพราะเปนอนัตรายตอ
สุขภาพ 

การผลิตวุนเสนจากถัว่เขียวระดับหมูบาน 

การทําแปง ประกอบดวยเครื่องมือและอุปกรณสาํคัญ คอื • 

เครื่องโม/บดและกรองแยกกากถั่วเขียว    ประสิทธิภาพการทํางานได
ชั่วโมงละ 25 กิโลกรัม     ขบัเคล่ือนดวยมอเตอร 3 แรงมา ทีค่วามเรว็
รอบ 700 และ 260 รอบตอนาที ตามลําดับ 

o 

การทําเสน ประกอบดวยเครื่องมือและอุปกรณสาํคัญ คอื • 

เครื่องนวดผสมแปง    นวดแปงไดครั้งละ 3-7 กิโลกรัม ขับเคล่ือนดวย
มอเตอร ขนาด 1-1.5 แรงมา ความเรว็รอบ 210 รอบตอนาท ี

o 

เตาและอุปกรณโรยเสนเตาเปนแบบปด    โดยรอบ มีปลองสูง ใชวัสดุ
เกษตรเปนเชื้อเพลิง   เชน   ฟน   ถานไม  ซังขาวโพด กะลามะพราว 
แกลบ เปนตน   หรือใชเตาแกส    สวนอุปกรณโรยเสน ไดแก กระทะ 
กระปองสแตนเลสเจาะรูที่กน ขนาด 8-9 มม. ประมาณ 15 ร ู

o 

ความสามารถในการผลิต ผลิตวุนเสนจากถั่วเขียว 200 กิโลกรัมตอวนั ไดแปงแหง 
60 กิโลกรัม และวุนเสน 40 กิโลกรัม 

ตนทุนการผลิต 
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ตนทุนคงที ่ไดแก คาเคร่ืองมอื โม/บด และกรองแยกกาก เครื่องนวดแปงและ
อุปกรณการผลิตวุนเสน 

• 

ตนทุนผันแปร ขึ้นกับราคาถั่วเขียว    คาแรงงาน เชื้อเพลิง น้าํ ไฟฟา ภาชนะ
ตาง ๆ และคาบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ 

• 

กรรมวิธีในการผลิตแปง 

นําเมล็ดถั่วเขียวที่ทําความสะอาดแลวมากะเทาะใหแตกเปน 2 ซีก โดยใช
เครื่องโม/บดและกรองแยกกากปรับแตงชุดลูกหินกะเทาะใหหางพอเหมาะที่
จะกะเทาะถัว่ใหแตกเปนสองซีก หลังจากนั้นนําถั่วซกีมาฝดเอาเปลือกปน 
จมูกถัว่ และส่ิงเจือปนขนาดเล็กออกเพราะสิ่งเจือปนเหลานี้ถาบดไปพรอมกัน
กับเมล็ดถั่วเขียวแลวจะแยกออกจากกันไดยาก บางสวนจะตกตะกอนรวมกับ
แปงและเห็นไดชัดเมื่อผลิตออกมาเปนวุนเสนแลว 

• 

นําถั่วซีกที่ไดไปแชน้ําประมาณ 3 เทา เปนเวลา 1-3 ชั่วโมง พอใหเมล็ดถั่ว
ซีกนิ่มและแยกเปลือกออกไดงาย 

• 

นําถั่วซีกที่ลางแลวไปบดในเครื่องโม/บดและกรองแยกกาก โดยขณะบดตอง
ผสมน้ําลงไปกับถั่วซีกดวยเพราะแปงถั่วเขียวมีคณุสมบัติในการละลายน้ํา 
และตกตะกอนไดงาย ดังนั้นการผสมน้ําใหมากจะมีสวนชวยชะลางแปงและ
โปรตีนออกมาไดมากดวย 

• 

ถั่วซีกที่ถูกบดจนละเอยีดจะไหลผานลงมาในสวนของเครื่องกรองแยกกาก 
และถูกแยกออกเปน 2 สวน คอื สวนที่เปนแปงและน้ําโปรตีนจะไหลผาน
ตะแกรงขนาด 200 เมช ลงในภาชนะเดียวกัน ขณะที่สวนของกากถั่วเขียวจะ
ถูกอัดและสงผานออกไปจากเครื่องกรองแยกกาก หรืออาจใชผาขาวบางกรอง
แยกกากถั่วเขียวออกจากน้ําแปงแทนเครื่องกรองแยกกากได 

• 
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กากถ่ัวเขียวที่ไดคร้ังแรก   อาจนํามาผสมน้ําและโมกรองแยกกาก อีก 1  ครั้ง 
เพื่อแยกแปงที่ตกคางในกากถั่วเขียวออกใหหมด 

• 

การตกตะกอนแปง โดยการตั้งน้ําแหงที่กรองแยกกากออกหมดแลว ทิ้งไว
ประมาณ 1 ชั่วโมง เทน้ําสีเขียวสวนบนออก ซึง่น้ําสีเขียวนี้เปนน้ําที่มีโปรตีน
ละลายอยูสามารถนําไปตกตะกอนโปรตีนใชเปนสวนผสมอาหารสัตว หรือใช
ผลิตซีอิ๊วได การตกตะกอนแปงจะตองไมนานเกินไปเพราะจะทําใหโปรตีน
ตกตะกอนดวย หลังจากนั้นลางแปงดวยน้ําสะอาดโดยกวนแปงในนาน้ําแลว
ทิ้งใหแปงตกตะกอน ประมาณ 3 ครั้ง หรือจนกระทั่งแปงมีสีขาว น้ําท่ีใช
ตกตะกอนใสเทน้ําท้ิงไปจะไดแปงชืน้ 

• 

นําแปงชื้นไปตากแดดใหแหงความชื้นประมาณ 8-10 เปอรเซ็นต  จะสามารถ
เก็บรักษาไวไดนาน 

• 

กรรมวิธีการผลิตวุนเสน  

นําแปงแหงมาบดใหละเอียดแลวรอนผานตะแกรงตาถี่ (ขนาด 60 เมช) แบง
แปงออกเปน 2 สวน คือ สวนของแปงดิบและสวนที่นําไปทดแปงกาว โดย
อัตราสวนทีท่ําวุนเสนไดดีที่สุด คือ แปงดิบ 95.5% และแปงกาว 4.5% 
ตัวอยางเชน แปงดิบ 1 กิโลกรัม แบงออกเปน 2 สวน สวนแรก 955 กรมั พัก
ไว อีกสวน 45 กรัม ใชทําแปงกาวโดยผสมน้ํา 10 เทา หรือใหไดน้ําหนัก 450 
กรัม ตั้งบนเตาไฟออน ๆ กวนใหน้ําแปงใสและเหนียว 

• 

การนวดแปงนําแปงดิบสวนแรกใสลงในเครื่องนวดแปง แลวเทแปงกาวผสม
ลงไปนวดใหเขากัน โดยขณะนวดใหเติมน้ําเย็นทีละนอยจนแปงที่ไดมีความ
หนืดพอเหมาะเสร็จแลวเทออกมานวดตอดวยมือจนไดที่ ทดสอบดวยการ
หยิบกอนแปงขึ้นมาบางสวนแลวปลอยใหแปงไหลลงมาเปนเสน แปงจะไหล
เปนเสนยาวไมขาดออกจากกัน 

• 
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การโรยเสนเอาแปงที่นวดไดที่แลวใสลงในกระปองสแตนเลสที่ใชโรยเสน 
นําไปวางบนที่ยึดเหนือกะทะน้ํารอนปาดแปงเปนจังหวะสม่ําเสมอใหไหลเปน 

• 

เสนลงในน้ําเดือด เมื่อแปงสุกจะลอยข้ึนมา สาวเสนลงในน้ําเย็นจะไดวุนเสนสดนําไป
ปรุงอาหารได 

การทําวุนเสนแหง ถานําวุนเสนสดไปตากแดดเสนจะติดกันเปนแผน ดังนั้น
จึงตองนําวุนเสนสดที่ไดไปผานความเย็นกอนเพื่อใหเสนแข็งและแยกตัวออกจากกัน 
โดยนําวุนเสนสดเรียงลงในถาดอลูมิเนียมใสน้ําใหทวมวุนเสนเล็กนอยแลววางไวในตู
แชแข็งหรือชองแชแข็งของตูเย็น เปนเวลา 1 คืน หรือจนวุนเสนแข็งใส วันรุงขึ้นนํา
ถาดวุนเสนมาแชน้ําเพือ่ละลายน้ําแข็งออก จับวุนเสนตากบนราวไม เชอืกฟาง
พลาสติกหรือวางบนแครที่กรุดวยตาขายพลาสติกใหแหงประมาณ 1-2 แดด จะไดวุน
เสนแหงนําไปบรรจุในถงุพลาสติกตอไป 

ถั่วเขียวผิวดํา 

ขอ 1. คํานยิาม  

1.1   “ถั่วเขียวผิวดํา” หมายความวา   เมล็ดถั่วเขียวที่มีเปลือกหุมเมล็ดเปนสีดําตาม
ธรรมชาติ จากพืชซึ่งมีชือ่ทางวิทยาศาสตรวา Vigna Mungo L. (Phaseolus mungo 
L.) ที่กะเทาะออกจากฝกแลว 

1.2 “เมล็ดดี” หมายความวา เมล็ดถัว่เขียวผิวดําท้ังเมล็ดท่ีไมลีบ ไมแตก ไมเสีย
หรือไมถูกแมลงทําลาย 

 1.3  “เมล็ดลีบ” หมายความวา เมล็ดท่ีมีลักษณะลีบผิดปกต ิ

1.4   “เมล็ดแตก”   หมายความวา   เมล็ดท่ีแตกออกเปนชิ้นแตไมใชเมล็ดเสีย   หรือ
เมล็ดท่ีถูกแมลงทําลาย 

1.5 "เมล็ดเสีย” หมายความวา เมล็ดเนา ขึ้นรา หรืองอก 
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1.6"เมล็ดท่ีถูกแมลงทําลาย” หมายความวา เมล็ดที่ถูกแมลงกัดหรือเจาะ 

1.7   “เมล็ดถั่วชนิดอื่น” หมายความวา เมล็ดถั่วท่ีไมใชถั่วเขยีวผิวดํา 

1.8   วัตถุอืน่” หมายความวา วตัถุทีไ่มใชเมล็ดถั่ว 

ขอ 2. ใหแบงถั่วเขยีวผิวดําออกเปน 3 ช้ัน ดงัน ี้ 

2.1   ถั่วเขียวผิวดําชั้น 1 

2.2 ถั่วเขียวผิวดําชั้น 2 

2.3 ถั่วเขียวผิวดําชั้น 3 

            ขอ 3. ใหกําหนดมาตรฐานถั่วเขยีวผิวดําแตละช้ัน ไวดังตอไปน ี้ 

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 
รายการ (ไมเกินรอยละโดย

น้ําหนัก) 
เมล็ดลีบ 1.0 2.0 3.0 
เมล็ดแตก  2.0 4.0 6.0 
เมล็ดเสีย      2.0 4.0 6.0 
เมล็ดท่ีถูกแมลง
ทําลาย 

1.0 2.0 3.0 

เมล็ดถั่วชนดิอื่น   1.0 2.0 2.0 
วัตถอุื่น 1.0 2.0 3.0 
ความชื้น 14.5 14.5 14.5 
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          ขอ 4. ในกรณีทีม่ีขอโตแยงหรือปญหาขอพพิาทใด ๆ เก่ียวกับขอ 3 ใหถือ
ตัวอยางที่สํานักงานมาตรฐานสินคาหรือสํานักงานสาขา จัดทําข้ึนครั้งหลังสุดเปน
มาตรฐานสคิาหรือสํานักงานสาขา จัดทําข้ึนครัง้หลังสุดเปนมาตรฐาน 

           ขอ 5. ในกรณีที่มีการซ้ือขายถั่วเขียวผิวดําตามตวัอยางหรือมีเงื่อนไข
คุณภาพต่ํากวาท่ีกําหนดไวในมาตรฐานนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
มาตรฐานสนิคาหรือสํานักงานสาขา และถ่ัวเขียวผิวดํานั้นตองมีคุณภาพไมต่ํากวา
ตัวอยางหรือเงื่อนไขที่ผูซื้อกับผูขายตกลงกันไว 

            ในกรณีที่มีการซื้อขายถั่วเขียวผิวดําโดยระบุเงื่อนไขคุณภาพสูงกวาท่ี
กําหนดไวในมาตรฐานนี้หรือมีเงื่อนไขนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในมาตรฐานนี ้ ถั่ว
เขียวผิวดํานั้นตองเปนตามเงื่อนไขดังกลาว และผูทําการคาขาออกตองแจงเงือ่นไข
นั้นไวในคํารองขอใหออกใบรับรอง มาตรฐานสนิคาดวย 

          ขอ 6. ในกรณีที่มีการสงถัว่เขียวผิวดําออกโดยบรรจุกระสอบ กระสอบทีใ่ช
บรรจตุองเปนกระสอบปอท่ีมีลักษณะ ขนาด และนํ้าหนักเชนเดียวกับกระสอบบรรจุ
ขาวสารอยูในสภาวะใหม เรียบรอย เหมาะสําหรับการสงออก ไมขาด ไมรั่ว ไมมีกล่ิน
เหม็น และตองเย็บปากกระสอบใหแนนดวยเชือกปอเย็บกระสอบสองเสนคู เย็บไป
และกลับ ดังนี้ 

                        6.1 เท่ียวละไมนอยกวา 10 เข็ม สําหรับกระสอบท่ีความกวางไม
เกิน 60 เซนติเมตร 

                        6.2 เท่ียวละไมนอยกวา 12 เข็ม สําหรับกระสอบท่ีความกวาง
เกิน 60 เซนติเมตร 

                    ทั้งนี้ เวนแตผูซือ้จะไดทําความตกลงกับผูขายเกี่ยวกับกระสอบหรือ
วัตถุที่ใชบรรจุหุมหอตลอดจนการเย็บ ปดผนึก ไวเปนอยางอื่น และผูทําการคาขา
ออกไดแจงรายละเอียดไวในคํารองขอใหออกใบรบัรองมาตรฐานสินคาแลว 
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ที่มา : ประกาศกระทรวงพาณิชย 8 กันยายน 2532  

ถั่วเขียวผิวมันถั่วเขียวผิวดาน   

ขอ 1. คํานิยาม  

1.1   “ถั่วเขียว” หมายความวา เมล็ดถั่วเขียวผิวมัน หรือเมล็ดถั่วเขียวผิวดานจากพืช
ซึ่งมีชือ่ทางวิทยาศาสตรวา   Vigna radiata (Phaseolus aureus Roxb.)   ที่กะเทาะ
ออกจากฝกแลว 

1.2   “ถั่วเขียวผิวมัน” หมายความวา เมล็ดถั่วเขียวที่มีลักษณะผิวสีเขียวเปนมัน 

1.3   “ถั่วเขียวผิวดาน” หมายความวา    เมล็ดถั่วเขียวที่มลัีกษณะผิวสีเขียวดาน
หรือไมเปนมัน 

1.4   “เมล็ดดี” หมายความวา   เมล็ดถั่วเขียวทั้งเมล็ดท่ีไมลีบ ไมแตก ไมเสีย หรือไม
ถูกแมลงทําลาย 

1.5   " เมล็ดบกพรอง”  หมายความวา เมล็ดลีบ เมล็ดแตก เมล็ดเสีย หรือเมล็ดท่ีถูก
แมลงทําลาย 

1.6   “เมล็ดบกพรองรวม”  หมายความวา เมล็ดลีบ เมล็ดแตก เมล็ดเสีย หรือเมล็ดท่ี
ถูกแมลงทําลาย รวมกัน 

1.7   “เมล็ดลีบ” หมายความวา เมล็ดท่ีมีลักษณะลีบผิดปกต ิ

1.8   “เมล็ดแตก” หมายความวา เมล็ดที่แตกออกเปนชิ้นแตไมใชเมล็ดเสีย 

1.9   “เมล็ดเสีย” หมายความวา  เมล็ดเนา ขึ้นรา งอก หรอืมีสวนดีนอยกวาครึ่งหนึง่
ของเมล็ด 

1.10 “เมล็ดท่ีถูกแมลงทําลาย” หมายความวา เมล็ดท่ีถูกแมลงกัดหรือเจาะ 
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1.11“เมล็ดถั่วเขียวอื่น” หมายความวา เมล็ดถั่วเขียวผิวดานที่ปะปนอยูในถั่วเขียวผิว
มัน หรือเมล็ดถั่วเขียวผิวมันที่ปะปนอยูในถั่วเขียวผิวดาน 

1.12 “เมล็ดถั่วเขียวชนิดอื่น” หมายความวา เมล็ดถั่วที่ไมใชถั่วเขียว 

1.13 “วัตถอุืน่” หมายความวา วตัถุทีไ่มใชเมล็ดถั่ว 

1.14 “ความงอก” หมายความวา เมล็ดถั่วเขียวที่สามารถงอกเปนตนออนได 

ขอ 2. ใหแบงถั่วเขยีวออกเปน 3 ช้ัน ดังน ี้ 

2.1   ถั่วเขียวชั้น 1 

2.2   ถั่วเขียวชั้น 2 

         2.3     ถั่วเขียวชั้น 3 
ตารางที่ 2. 9 เน้ือท่ี ผลผลิต และผลผลิตถั่วเขียวตอไร เปนรายจังหวัด ปเพาะปลูก 

2542/43 - 2544/45   
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)  ผลผลิต (ตัน)  ผลผลิตตอไร (กก.)  

จังหวัด  
2542/43  2543/44  2544/45  2542/43 2543/44 2544/45 2542/43 2543/44 2544/45 

รวมทั้ง
ประเทศ  

2,011,955  1,845,242  1,891,949  249,366 225,865 237,672 130  129  129  

   เชียงราย  1,825  1,566  1,644  215  191  206  120  124  128  
   พะเยา  12,194  12,141  12,287  1,311  1,306  1,413  112  110  119  
   ลําปาง  2,446  2,467  2,418  289  306  334  121  127  146  
   ลําพูน  1,585  1,834  2,117  187  194  254  122  109  126  
   เชียงใหม  1,175  1,042  851  163  128  117  145  131  144  
   ตาก  42,433  41,972  46,398  4,625  4,953  5,893  115  118  127  
  กําแพงเพชร 157,735  170,224  165,574  17,277  18,382  19,207  111  112  117  
   สุโขทัย  256,205  258,596  263,519  43,174  44,316  47,328  180  189  182  
   แพร  12,544  13,478  14,736  1,513  1,575  1,969  128  118  135  
   นาน  76,531  77,578  80,682  9,470  8,752  9,054  131  113  113  
   อุตรดิตถ  32,863  34,308  34,504  3,648  3,933  4,175  117  122  122  
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ตารางที่ 2. 9 (ตอ) เน้ือท่ี ผลผลิต และผลผลิตถั่วเขียวตอไร เปนรายจังหวัด  
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2544/45 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร)  ผลผลิต (ตัน)  ผลผลิตตอไร (กก.)  
จังหวัด  

2542/43  2543/44  2544/45  2542/43 2543/44 2544/45 2542/43 2543/44 2544/45 
ทั้งประเทศ  2,011,955 1,845,242  1,891,949  249,366 225,865 237,672 130  129  129  
   พิษณุโลก  114,410  48,930  49,212  16,198  7,087  6,655  150  150  139  
   พิจิตร  92,127  86,887  85,527  10,372  10,204  11,565  118  121  142  
   นครสวรรค  185,654  174,756  184,887  19,912  22,247  21,377  115  145  122  
   อุทัยธานี  88,208  38,496  42,653  7,634  3,825  4,208  93  111  105  
   เพชรบูรณ  540,679  520,288  543,821  72,331  59,837  63,894  137  118  119  
   เลย  17,274  13,362  14,369  2,076  1,602  1,825  131  125  132  
  หนองบัวลําภ ู 3,522  4,745  5,504  490  550  678  143  120  139  
   อุดรธานี  7,754  6,095  9,890  868  756  1,296  113  128  140  
  อุบลราชธานี  1,003  876  721  125  112  95  128  129  156  
   ศรีสะเกษ  6,575  5,560  5,441  694  607  635  109  111  131  
   บุรีรัมย  1,175  757  3,940  103  65  440  94  87  136  
   ขอนแกน  23,625  19,235  14,729  2,175  1,930  1,443  97  108  103  
   ชัยภูมิ  32,818  31,458  28,290  3,434  3,609  3,031  109  126  122  
  นครราชสีมา  49,033  45,842  51,577  4,951  4,243  4,630  103  93  94  
   สระบุรี  36,746  34,929  35,627  3,821  4,153  4,435  107  133  129  
   ลพบุรี  105,874  108,222  114,425  11,477  11,658  13,484  115  115  120  
   สิงหบุรี  6,775  4,630  -  874  625  -  134  139  -  
   ชัยนาท  27,341  24,214  28,384  2,572  2,656  2,635  98  116  100  
   สุพรรณบุรี  -  -  120  -  -  9  -  -  76  
   อางทอง  17,759  17,356  10,414  1,456  1,475  1,000  86  86  99  

อยุธยา 8,637  6,823  6,729  648  430  525  79  64  80  
   ปราจีนบุรี  4,527  4,975  3,221  534  592  396  124  124  129  
   สระแกว  14,012  10,223  11,245  1,780  1,370  1,653  136  137  150  
   จันทบุรี  4,154  2,046  2,232  532  270  312  143  138  146  
   กาญจนบุรี  3,452  2,132  2,926  397  247  372  118  118  129  
   ราชบุรี  4,063  3,037  1,438  471  361  181  119  121  128  
   เพชรบุรี  1,728  1,404  630  181  135  63  108  99  102  
 นครศรีฯ     7,697  6,010  3,906  677  547  363  92  96  94  
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3. ถั่วลิสง 
ถั่วลิสง จัดอยูในกลุมพืชผลิตไมเพียงพอ       กบัความตองการใช

ภายในประเทศ  เพราะถ่ัวลิงเปนพืชอาหารท่ีบริโภคงาย เปนสวนประกอบอาหารหวาน
คาวตาง ๆ และเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป  บางสวนนําไปสกัดนํ้ามัน และกากใชใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว 

การจําแนกทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic classification) 
 Class  :  Angiospermae 
 Subclass  :  Dicotyledoneae 
 Order  :  Leguminales 
 Family  :  Leguminosae 
 Subfamily  :  Papilionoideae 
 Genus  :  Arachis 
 Species  :  hypogaea 
 Scienctific name  :  Arachis hypogaea (L.) 
 Common name  :  peanut, groundnut, earthnut, goober, pindar, 
monkeynut 
 ถั่วลิสงจัดอยูในตระกูล (family) Leguminosae มีช่ือวิทยาศาสตรวา Arachis 
hypogaea (L.)  ถั่วลิสงในสกุล (genus) Arachis สามารถแบงออกไดเปน 19 ชนิด 
(species) ซ่ึงมีถิ่นด้ังเดิมอยูในเขตรอนแถบทวีปอเมริกาใต ต้ังแตลุมแมนํ้าอเมซอนจนถึง
ประเทศบราซิล สําหรับพันธุปลูกของถั่วลิสงมีเพียงชนิดเดียวคือ hypogaea สวนท่ีเหลือ
จะเปนพันธุปา 
 ถั่วลิสงพันธุปามีจํานวนโครโมโซม 2n=2x=20 เปนพืชยืนตน และใชเปนพืช
อาหารสัตว สําหรับถั่วลิสงพันธุปลูกเปนพืชลมลุก โดยท่ัวไปมีจํานวนโครโมโซม 
2n=4x=40  เปนพวก Allotetraploid คือในระยะ meiotic metaphase พบวามี 20 bivalent 
 ถั่วลิสง (Arachis hypogaea)            สามารถจําแนกออกเปน 2  ชนิดยอย 
(sub- species) แตละชนิดยอยมี 2 พันธุ (botanical varieties) คือ 
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 1.  ชนิดยอย hypogaea 
 1.1  พันธุ hypogaea (พวกเวอรจิเนีย) 
 1.2  พันธุ hirsuta Kohler (พวกเวอรจิเนีย) 
 2.  ชนิดยอย fastigiata Waldron 
 2.1  พันธุ fastigiata (พวกวาเลนเซีย) 

2.2 พันธุ vugaris Harz (พวกสะแปนิช) 
 
การจําแนกชนิดของถัว่ลิสง 
 ถั่วลิสงสามารถจําแนกตามลักษณะการแตกกิ่งและทางพฤกษศาสตรออกเปน 2 
พวกใหญๆ (ดังตารางที่ 2.) คือ 
 1.  พวกเวอรจิเนีย (Virginia)  ถั่วลิสงพวกน้ีเปนพันธุหนัก มีการแตกกิ่งแบบสลับ 
(alternate branching) ลําตนเปนพุม มีท้ังลําตนเลื้อยจริง (true runner) และพุมเลื้อย 
(spreading bunch) ใบมีสีเขียวเขม กิ่งขางยาวกวาความยาวของลําตนหลัก บนลําตน
หลักไมมีดอก เมล็ด และฝก มีขนาดใหญ โดยท่ัวไปมี 3-4 เมล็ดตอฝก เยื่อหุมเมล็ดมีสี
นํ้าตาลในแดงเขม (russet brown) เมล็ดมีระยะพักตัว (dormancy) ประมาณ 30-360 วัน 
มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130-150 วัน 
 พวกเวอรจิเนีย สามารถแยกออกเปน 2 พวก ตามลักษณะทรงพุม คือ 
 1.1  พวกเลื้อย (runner virginia) พวกน้ีกิ่งจะเลื้อยไปตามพื้นดิน เมล็ดมี
ขนาดใหญ อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 150 วัน ในประเทศไทยยังไมมีการปลูกเปนการคา 
เน่ืองจากขนาดของเมล็ดจะเล็กลงเม่ือปลูกไปหลาย ๆ ช่ัวอายุ และจะฝอในที่สุด 
 1.2  พวกพุม (bunch virginia) ทรงตนมีลักษณะเปนพุมและเลื้อยเล็กนอย 
เมล็ดมีขนาดปานกลาง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน เชน พันธุไทนาน 9 
 2.  พวกสะแปนิช - วาเลนเซีย (spanish-valencia) ถั่วลิสงพวกน้ีเปนพันธุเบา มี
ลักษณะลําตนเปนพุมตรง (erect bunch) มีการแตกกิ่งแบบเรียงตามลําดับ (sequential 
branching) ความยาวของกิ่งขางส้ันกวาลําตนหลัก ใบมีสีเขียวออน ฝกและเมล็ดมีขนาด
เล็ก โดยท่ัวไปมี 2-6 เมล็ดตอฝก เยื่อหุมเมล็ดมีสีแตกตางกันมาก เมล็ดไมมีระยะพักตัว 
อายุเก็บเกี่ยวส้ัน ประมาณ 90-130 วัน 
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 พวกสะแปนิช-วาเลนเซีย สามารถแยกออกเปน 2 พวกคือ 
 2.1  สะแปนิช ถั่วลิสงพวกนี้มีลําตนต้ังตรง มีการแตกกิ่งกานสาขามาก ลําตน
และกิ่งยาวเทากัน มีดอกที่ลําตนหลัก ฝกหน่ึงมี 1-2 เมล็ด เยื่อหุมเมล็ดมีสีจาง หรือขาว 
เมล็ดมีเปอรเซ็นตนํ้ามันสูง ถั่วลิสงพวกนี้ทนทานตอความแหงแลงและดินเลวไดดี มีอายุ
เก็บเกี่ยวประมาณ 90-100 วัน 
 2.2  วาเลนเซีย  ถั่วลิสงพวกน้ีมีลําตนต้ังตรง เปนพุมสูง ลําตนหลักและกิ่ง
คอนขางโต โดยมากมีกิ่ง 4-6 กิ่ง กิ่งมักจะยาวกวาลําตนหลัก  ฝกหน่ึงจะมี 3-4 เมล็ด ฝก
มีขนาดใหญ ลายท่ีฝกและจงอยท่ีปลายฝกเห็นไดชัดเจน  เมล็ดมีท้ังแบบปอมและยาวรี 
เยื่อหุมเมล็ดมีสีมวง สีแดง สีนํ้าตาลแดง และสีนํ้าตาลออน เมล็ดไมมีระยะพักตัว มีอายุ
เก็บเกี่ยวประมาณ 100-130 วัน เชน พันธุ สข.38 และลําปาง 
 
ตารางที่ 2.10 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางพันธุเวอรจิเนียกับสะแปนิช-วาเลนเซีย 
 

ลักษณะ เวอรจิเนีย สะแปนิช-วาเลนเซีย 
1.  อายุเก็บเกี่ยว ยาวกวา (130-150 วัน) ส้ันกวา (90-130 วัน) 

แบบสลับ 2.  การแตกกิ่ง เรียงตามลําดับ 
เลื้อยจริงหรือพุมเลื้อย 3.  ทรงพุม ต้ังตรง 
ยาวกวาลําตนหลัก 4.  ความยาวกิ่งขาง ส้ันกวาลําตนหลัก 
ไมมี 5.  ดอกบนลําตนหลัก มี 
เขียวเขม 6.  สีใบ เขียวออน 
ใหญกวา 7.  ขนาดเมล็ด  เล็กกวา 

8.  จํานวนเมล็ด 3-4 เมล็ดตอฝก 2-6 เมล็ดตอฝก 
สีนํ้าตาลปนแดง 9.  เยื่อหุมเมล็ด มีหลายสี เชน สีมวง, สี

แดง,สีนํ้าตาลแดงและสี
นํ้าตาลออน 

10. ระยะการพักตัว นาน 30-360 วัน ไมมีการพักตัว 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตรของถั่วลิสง  
 
 1.  ราก (Root) 
 ถั่วลิสงพันธุปลูกมีรากเปนแบบระบบรากแกว (tap root system) รากอันแรกที่
เจริญจาก radicle เรียกวา รากแกว (tap root) รากแขนงที่แตกออกจากรากแกวเรียกวา 
lateral root รากท่ีแตกออกจากรากแขนงเปนรากขนออน (root hair) มีนอยมาก บางพันธุ
อาจจะไมมีเลย โดยปกติจะมีปม (nodule) เกิดข้ึนบนรากแกวและรากแขนง ปมมีสีนํ้าตาล 
ภายในมีสีแดงเขม ปมเหลาน้ีเกิดจากแบคทีเรียพวกไรโซเบียม เขาไปอาศัยภายในราก 
 
 2.  ลําตน (Stem) 
 ถั่วลิสงเปนพืชลมลุก ลําตนมีความสูงต้ังแต 15-70 เซนติเมตร สวนตาง ๆ 
ของตนถั่วลิสงโดยท่ัวไปมีขนเกิดข้ึน เชน ลําตน, กิ่งกาน,  ใบ, หูใบ, ใบประดับ, ร้ิวประดับ 
และกลีบรอง ยกเวนเพียงกลีบดอกเทาน้ันที่ไมมีขน 
 ลําตนของถั่วลิสงสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  ลําตนเปนพุม (bunch or erect type) มีลักษณะลําตนต้ังตรงเปนพุม แตก
กิ่งกานสาขามาก ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทแรก  ลําตนและกิ่งมี
ขนาดเทา ๆ กัน เชน พวกสะแปนิช อีกประเภทคือ ตนตรงสูง กิ่งมักสูงกวาลําตน เชน 
พันธุวาเลนเซีย ลักษณะลําตนเปนพุมน้ีสวนใหญจะเกิดฝกเปนกลุมบริเวณโคนตน 
 2.  ลําตนเลื้อย (runner type) ลักษณะลําตนเปนพุมเต้ีย แตกก่ิงกานมาก 
เจริญตามแนวนอนทอดไปตามผิวดิน (spreading) ฝกจะติดอยูกับเข็ม (peg) หาง ๆ กัน 
เชน พวกเวอรจิเนีย 
 
 3.  ใบ (Leaf) 
 ถั่วลิสงมีใบเกิดสลับกัน (alternate) บนขอลําตนหลัก (main stem) ในลักษณะ
คลายเกลียว (spiral) ใบเปนแบบ pinnate ประกอบดวย ใบยอย 2 คู อยูตรงกันขามกัน 
รูปรางของใบยอยเปนแบบ obovate หรือ oblong-ovate มีขนาดกวาง 2-3 เซนติเมตร 
ยาว 3-7 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ กานใบรวม (petiole) ยาว ท่ีโคนกานใบรวมมีหูใบ 
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 4.  ดอก (Flower) 
 ถั่วลิสงมีดอกแบบชอดอก (spicate) ชอดอกหน่ึงประกอบดวย ดอกยอยต้ังแต 
3 ดอกข้ึนไป ดอกเกิดตามมุมใบของลําตนหรือกิ่ง สวนมากเกิดบริเวณสวนโคนของลําตน 
ดอกบนชอดอกหน่ึง ๆ จะบานไมพรอมกัน ในวันหน่ึง ชอดอกจะบานเพียงดอกเดียว ดอก
อื่นจะบานในวันตอมา หรืออีกหลายวัน ดอกมีสีเหลืองสม เสนผาศูนยกลาง 0.9-1.4 
เซนติเมตร ยาว 1-2 เซนติเมตร ดอกของถั่วลิสงเปนดอกสมบูรณเพศ (perfect flower) 
คือ เกสรตัวผูและเกสรตัวเมียอยูในดอกเดียวกัน การผสมเกสรโดยธรรมชาติเกิดข้ึนกอนท่ี
ดอกจะบาน (cleistogamy) มีโอกาสผสมขามเกิดข้ึนประมาณ 0.5 เปอรเซ็นต 
 สวนตาง ๆ ของดอกถั่วลิสงมีดังน้ี 
 1.  กานดอก (pedicel) ถั่วลิสงมีกานดอกสั้นมาก 
 2.  ใบประดับ (bract) และริ้วประดับ (bracteole) เปนสวนของดอกที่อยูนอก
สุด ใบประดับมีจํานวน 2 กลีบ และร้ิวประดับมีจํานวน 4 กลีบ มีขนส้ัน ๆ ปกคลุม และอยู
แนบชิดกับสวนนอกสุดของกลีบรอง 
 3.  กลีบรอง (calyx) กลีบรองอยูช้ันถัดเขาไป มีสีเขียว สวนฐานจะเช่ือมกัน
เปนทอยาวเล็ก ๆ เรียกวา calyx tube หรือ hypanthium ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร สวน
ปลายแยกออกเปน 5 แฉก โดยท่ี 4 กลีบบนเช่ือมติดกัน แยกเฉพาะตรงปลาย สวนกลีบ
ลางอีกอันแยกอยูอิสระ 
 4.  กลีบดอก (petal) ถั่วลิสงมีกลีบดอก จํานวน 5 กลีบ ประกอบดวย กลีบ
ดอกช้ันนอก  เรียกวา standard petal มีกลีบเดียว ขนาดใหญท่ีสุด ถัดเขาไปเปนกลีบ
ดอกช้ันกลาง เรียกวา wings petal มีจํานวน 2 กลีบ  กลีบดอกช้ันในสุด เรียกวา keels 
petal  ขนาดเล็กท่ีสุด  มีจํานวน  2 กลีบ ประกบกัน และโคงงอ หอหุม อับเกสรตัวผู 
(Anther) และยอดเกสรตัวเมีย (stigma) 
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 5.  เกสรตัวผู (stamen) ประกอบดวย กานชูเกสรตัวผู (filament) จํานวน 10 
อัน สวนปลายมีอับเกสรตัวผู 10 อันเชนกัน แตท่ีสามารถผลิตละอองเกสร (pollen grains) 
ไดมีเพียง 8 อัน ท่ีเหลืออีก 2 อันเปนหมัน ในจํานวนอับเกสรตัวผู 8 อัน มีอยูจํานวน 4 
อัน ท่ีมีรูปรางรี (oblong) และอีกจํานวน 4 อัน มีรูปรางกลม (global) อับเกสรตัวผูท่ีมี
รูปรางรีมีอยูหน่ึงอันที่มีกระเปาะ (lobe)  เกสรเด่ียว (uniloculate) นอกน้ันมีกระเปาะคู 
(biloculate) อับเกสรตัวผูรูปรางกลม จะปลอยละอองเกสรชากวาชนิดรูปรางรี 
 6.  เกสรตัวเมีย (pistil) ประกอบดวย กานชูเกสรตัวเมีย (style) อยูภายในทอ
ยาว (hypanthium) ทางปลายสวนบนเปนยอดเกสรตัวเมีย (stigma) ซ่ึงอยูตรงกลางกลุม
ของเกสรตัวผู ทางปลายสวนฐานจะเช่ือมตอกับรังไข (ovary) ภายในรังไขมีไขออน 
(ovule) 2-6 อัน ฐานของรังไขมีเนื้อเยื่อพวก intercalary meristem (peg initiation) 
 กอนดอกถั่วลิสงบานประมาณ 24 ช่ัวโมง ดอกจะเร่ิมยืดตัวสวนของทอยาว 
(hypanthium) อยางชา ๆ จนถึงตอนเย็นและตอนกลางคืนจะยืดตัวอยางรวดเร็ว 
จนกระท่ังตอนเชาเวลา 6.00-8.00 น. ดอกจะบาน ละอองเกสรตัวผูจะถูกปลอยออกมา
ประมาณ 1 ช่ัว-โมงกอนดอกบาน หลังจากดอกบาน 5-6 ช่ัวโมง ก็จะเริ่มเหี่ยว  หลังจาก
น้ันประมาณ 5-7 วัน เน้ือเยื่อพวก intercalary meristem จะยืดตัวออกเปนกานยาวและ
แข็ง เรียกวา peg (หรือ genophore หรือ carpopodium)เพ่ือสง ovary ท่ีอยูปลาย peg ลง
ไปในดินลึกประมาณ 2-7 เซนติเมตร แลวเจริญเปนฝก 
 
 5.  ฝก (Pod) 
 ฝกของถั่วลิสงเกิดใตดิน การเกิดของฝกอาจจะแผกระจาย หรือเกิดเปนกระจุก
เปลือกของฝกเรียกวา pericarp มีลักษณะแข็งและเปราะ มีลายเสนปรากฏชัดเจน ฝกมีสี
ขาวนวล หรือสีนํ้าตาลออน ฝกหน่ึง ๆ จะมีเมล็ด 1-6 เมล็ด 
 
 6.  เมล็ด (Seed) 
 ท้ังขนาด รูปราง และสีเยื่อหุมเมล็ดของถั่วลิสงข้ึนอยูกับพันธุ โดยท่ัวไปเยื่อหุม
เมล็ดมีต้ังแตสีขาว สีมวงแดง สีแดง และสีนํ้าตาลออน ถัดจากเยื่อหุมเมล็ดเขาไปจะพบใบ
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ปญหาของพืช  

•  คุณภาพของผลผลิตถั่วลิสงไทยคอนขางตํ่า     มีการปนเปอนสารอะฟลา
ทอกซิน  การซ้ือขายยังเปนระบบเกรดคละจึงขาดแรงจูงใจ  ในการผลิตให
มีคุณภาพดี  

มีตนทุนการผลิตสูง  • 

•  พื้นท่ีปลูกและปริมาณการผลิตไมแนนอน  

•  มีการลักลอบนําเขาจากประเทศเพ่ือนบานในราคาที่ตํ่ากวา  

•  ถั่วลิสงท่ีผลิตในประเทศมีขนาดเมล็ดปานกลาง   

การกระจายพันธุดียังไมท่ัวถึง   • 

ควรไดรับการปรับปรุงในเรื่องการควบคุมการปนเปอนของสารอะฟลาทอก
ซิน และมีระบบมาตราฐานรับรองผลผลิต    เพ่ือใหไดถั่วลิสงท่ีมีคุณภาพดี
และปลอดภัยตอผูบริโภค   กําหนดเขตการปลูกในพ้ืนที่ ๆ เหมาะสม และ
มีศักยภาพ 

• 

การผลิต 

ผลผลิตถั่วลิสงของโลกป พ. ศ.2544 มีประมาณ 34.69 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 218 
กิ โลกรัมตอไร    ประเทศผู ผลิตถั่ วลิ สง ท่ี สํ าคัญ   ไดแก  จีน  อิน เ ดีย  ไน จี เ รีย  
สหรัฐอเมริกา  เซนิกัล  อินโดนีเซีย  ซูดาน  พมา  และอารเจนตินา  
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ตารางที่ 2.11 เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของถั่วลิสงในประเทศผูผลิตท่ี
สําคัญ พ.ศ. 2542 - 2544  

เน้ือที่เก็บเก่ียว (1,000 ไร)  ผลผลติ (1,000 ตัน)  ผลผลติตอไร (กก.)  ประเทศ  

2542  2543  2544  2542  2543  2544  2542 2543  2544  

รวมทั้งโลก  146,600 150,683 159,433 31,781 34,451 34,696  217  229  218  

จีน  26,841  30,529  28,944  12,706 14,516 14,583  473  475  504  

อินเดีย  42,907  43,025  51,250  5,310  6,411  6,200  124  149  121  

ไนจีเรีย  16,638  16,675  16,675  2,783  2,901  2,901  167  174  174  

สหรัฐ ฯ 3,632  3,379  3,517  1,737  1,481  1,755  478  438  499  

เซเนกัล  5,143  6,846  6,846  1,014  1,062  1,062  197  155  155  

อินโดนีเซีย 4,063  4,063  4,063  1,020  974  1,000  251  240  246  

ซูดาน  9,468  9,140  9,125  1,047  947  1,000  111  104  110  

พมา  3,065  3,499  3,663  562  634  731  183  181  200  

อารเจนติน
า  

2,063  1,363  1,556  486  600  400  236  440  257  

ไทย  541  517  531  138  132  129  254  255  242  

อ่ืน ๆ  32,239  31,647  33,263  4,978  4,793  4,935  154  151  148  

ท่ีมา : ประเทศไทย, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเทศอื่น, องคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ  
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ในป 2544/45      ประเทศไทยมีพื้นท่ีเพาะปลูก   521,000 ไร      พื้นท่ีเก็บเกี่ยว 
531,000 ไร  ไดผลผลิต 129,000 ตัน  เปนผลผลิตเฉลี่ย 242  กิโลกรัมตอไร แหลงผลิตท่ี
สําคัญไดแก ลําปาง พะเยา นาน (สถิติการเพาะปลูกถั่วลิสง )  

ผลผลิตในงานวิจัยถั่วลิสงจํานวน 5 พันธุ มีผลผลิตเฉลี่ย 426 กิโลกรัม/ไร ผลผลิต
เฉลี่ยของเกษตรกร 299 กิโลกรัม/ไร 

 

      ตารางที่ 2.12 แสดงพันธุถั่วลิสง ผลผลิต และแหลงปลูก 

 

ผลผลิตเฉลีย่* 
ทางวิชาการ 

(กก./ไร) 

ผลผลิตเฉลีย่** 
เกษตรกร 
(กก./ไร) 

พันธุ  แหลงปลูก  

   กาฬสินธุ 1 460 252    ภาคกลาง 

   สข. 38 490     ทุกภาค 
   กาฬสินธุ 2 580 192    ภาคเหนือ 
   ไทนาน 9 250 200    ทุกภาค 
   ขอนแกน 5 350      ทุกภาค 

เฉลี่ย  426  299   

                               
     ท่ีมา : * ขอมูลรับรองพันธุและเอกสารแนะนําพันธุ 
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ตารางที่ 2.13  เน้ือท่ี ผลผลิต และผลผลิตตอไรถั่วลิสง เปนรายจังหวัด ปเพาะปลูก 
2542/43 - 2544/45 

เน้ือท่ีเพาะปลูก (ไร)  ผลผลิต (ตัน)  ผลผลิตตอไร (กก.)  
จังหวัด  

2542/43  2543/44  2544/45 2542/43 2543/44 2544/45 2542/43 2543/44 2544/45  

ท้ังประเทศ  563,262 532,440 521,070 137,526 131,897 128,816 254 255 242 

เชียงราย  26,144 27,614 28,252 6,781 7,249 7,364 278 267 263 

พะเยา  29,274 29,796 30,582 6,696 6,917 7,141 232 236 236 

ลําปาง  40,016 38,931 39,928 9,826 9,710 9,970 249 252 251 

ลําพูน  3,694 3,806 3,830 893 944 941 247 254 250 

เชียงใหม  24,766 23,613 23,297 6,061 5,846 5,803 254 250 253 

แมฮองสอน  7,183 7,090 7,028 1,836 1,823 1,795 258 262 261 

ตาก  11,062 11,009 11,011 2,923 2,949 2,940 268 274 274 

กําแพงเพชร  4,149 4,368 4,442 968 1,022 1,050 237 238 242 

สุโขทัย  3,622 3,601 3,537 774 776 774 216 218 222 

แพร  20,526 19,231 18,839 4,849 4,475 4,429 244 235 239 

นาน  30,381 29,456 28,002 8,144 7,895 7,419 272 269 270 

อุตรดิตถ  10,609 9,732 9,341 2,773 2,638 2,443 267 276 253 

พิษณุโลก  7,844 6,046 6,161 2,061 1,528 1,561 281 256 197 

พิจิตร  1,330 1,452 1,416 344 380 373 259 262 271 

นครสวรรค  19,689 11,355 10,638 5,412 3,148 3,009 294 279 172 
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ตารางที่ 2.13 (ตอ) เน้ือท่ี ผลผลิต และผลผลิตตอไรถั่วลิสง   เปนรายจังหวัด ปเพาะปลูก 
2542/43 - 2544/45 
 

เน้ือท่ีเพาะปลูก (ไร)  ผลผลิต (ตัน)  ผลผลิตตอไร (กก.)  จังหวัด  

2542/43 2543/44 2544/45 2542/43 2543/44 2544/45 2542/43 2543/44 2544/45

ท้ังประเทศ  563,262 532,440 521,070 137,526 131,897 128,816 254 255 242

อุทัยธานี  4,683 2,601 2,478 1,115 661 621 245 263 159 

เพชรบูรณ  4,361 4,243 3,940 1,245 1,238 1,149 289 324 299 

เลย  10,262 9,787 9,015 2,468 2,412 2,191 244 261 249 

หนองบัวลําภู  2,656 2,790 2,614 579 611 575 226 221 225 

อุดรธานี  11,542 11,238 10,060 2,557 2,522 2,263 225 230 230 

หนองคาย  2,910 2,723 2,536 610 578 544 218 221 199 

สกลนคร  13,195 11,630 11,186 2,908 2,594 2,481 241 243 227 

นครพนม  7,352 7,076 7,081 1,591 1,535 1,575 253 240 230 

มุกดาหาร  6,817 6,223 6,335 1,624 1,467 1,501 276 242 243 

ยโสธร  3,753 3,789 3,469 784 790 731 225 212 217 

อํานาจเจริญ  5,009 4,080 3,693 1,083 907 805 223 226 178 

อุบลราชธานี  14,563 13,959 13,743 3,741 3,587 3,443 263 262 244 

ศรีสะเกษ  19,047 18,101 17,661 4,843 4,586 4,478 255 256 257 

สุรินทร  9,158 9,303 9,079 2,006 2,069 2,036 238 240 231 
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ตารางที่ 2.13 (ตอ) เน้ือท่ี ผลผลิต และผลผลิตตอไรถั่วลิสง   เปนรายจังหวัด ปเพาะปลูก 
2542/43 - 2544/45 
 

เน้ือท่ีเพาะปลูก (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 
จังหวัด 

2542/43 2543/44 2544/45 2452/43 2543/44 2544/45 2542/43 2543/44 2544/45

ท้ังประเทศ 563,262 532,440 521,070 137,526 131,897 128,816 254 255 242

บุรีรัมย  15,508 15,987 15,318 3,579 3,748 3,579 244 252 240 

มหาสารคาม  8,775 9,000 8,772 2,156 2,387 2,141 265 271 256 

รอยเอ็ด  7,601 7,680 7,224 1,769 1,821 1,714 237 240 241 

กาฬสินธุ  20,861 21,602 21,672 4,745 5,049 5,050 232 239 236 

ขอนแกน  12,730 13,502 13,513 3,198 3,493 3,478 264 265 261 

ชัยภูมิ  6,829 6,347 6,152 1,619 1,524 1,476 259 244 247 

นครราชสีมา  18,378 16,786 15,621 4,436 4,017 3,879 255 245 254 

สระบุรี  17,923 17,832 18,057 5,416 5,512 5,547 315 326 311 

ลพบุรี  18,277 18,070 18,487 5,005 5,016 4,971 299 292 278 

สิงหบุรี  1,787 1,807 1,942 661 672 711 371 375 371 

ชัยนาท  3,991 4,043 4,360 1,059 1,087 1,164 279 289 270 

สุพรรณบุรี  1,012 1,066 1,159 223 241 267 225 262 235 

ปราจีนบุรี  11,237 10,910 10,391 2,779 2,729 2,564 256 253 252 

ฉะเชิงเทรา  1,877 1,879 1,202 420 433 272 230 286 241 
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ตารางที่ 2.13 (ตอ) เน้ือท่ี ผลผลิต และผลผลิตตอไรถั่วลิสง เปนรายจังหวัด ปเพาะปลูก 
2542/43 - 2544/45  ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

เน้ือท่ีเพาะปลูก (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 
จังหวัด 

2542/43 2543/44 2544/45 2542/43 2543/44 2544/45 2542/43 2543/44 2544/45 

ท้ังประเทศ 563,265 532,440 521,070 137,526 131,897 128,816 254 255 242 

สระแกว  1,293 1,021 1,049 304 244 249 236 244 240 

จันทบุรี  6,969 5,129 4,764 1,500 1,157 1,076 220 233 164 

ตราด  2,334 2,326 2,160 538 545 505 234 239 241 

ระยอง  7,631 7,493 6,964 1,561 1,560 1,451 213 225 214 

ชลบุรี  3,294 3,124 2,855 732 707 638 230 236 232 

กาญจนบุรี  4,432 4,540 4,377 1,197 1,246 1,204 275 278 279 

ราชบุรี  1,295 1,320 1,314 264 280 275 213 215 214 

เพชรบุรี  3,375 3,420 3,343 857 880 845 260 263 259 

ประจวบ ฯ 3,845 4,066 3,934 875 948 901 230 234 231 

ชุมพร  6,743 4,499 4,253 1,289 888 880 204 207 153 

สุราษฎรธานี  5,689 2,500 2,379 1,162 525 490 208 220 109 

นครศรี ฯ 5,027 4,188 3,848 974 826 763 219 223 182 

พัทลุง  4,309 3,083 2,927 834 615 579 203 208 153 

สงขลา  3,496 3,558 3,003 681 709 596 266 203 187 

ปตตานี  1,147 1,019 836 198 181 146 176 181 179 
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การตลาด       

ประเทศไทยปจจุบันมีความตองการใชถั่วลิสงเพิ่มมากข้ึน ผลผลิตไมพอกับความ
ตองการใชในประเทศ ตองนําเขาในรูปถั่วลิสงทั้งเปลือก กะเทาะเปลือก นํ้ามัน กาก และ
ถั่วลิสงปรุงแตงในป 2541, 2542 และ 2543 จํานวน 103,080, 47,042 และ 35,781 ตัน มี
มูลคา 998.88, 272.41 และ 510.81 ลานบาทตามลําดับ ในป 2544 นําเขาในรูปถั่วลิสง
ท้ังเปลือก กะเทาะเปลือก และ กาก รวม 93,478 ตัน เปนมูลคา 1,123.36 ลานบาท  

           ราคาผลผลิต     ป 2544/45  ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ย 12.24 บาทตอ
กิโลกรัม ถั่วลิสงท้ังเปลือกสดชนิดคละราคาเดือนพฤศจิกายน 2545 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
6.91 บาท สวนถั่วลิสงท้ังเปลือกแหงชนิดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.90 บาท สําหรับ
ราคาขายสงตลาดกรุงเทพฯ ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกคัดชนิดดี ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.00 
บาท ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกคัดชนิดรอง ราคาเฉลี่ยกโิลกรัมละ 24.81 บาท  

งานปรับปรุงพันธุถั่วลิสงของกรมวิชาการเกษตรเริ่มต้ังแตป 2477  เปนการ
รวบรวมพันธุท่ีมีอยูในประเทศมาทดสอบ และ คัดเลือกพันธุเพ่ือผลผลิตสูง   ในป 2505 
ไดพันธุ สข.38  และพันธุลําปาง   ตอมาไดพันธุไทนาน 9 ในป 2515  และในป 2522 ได
ถั่วลิสงพันธุกาฬสินธุ 1  เพ่ือใชทําถั่วฝกตม  เกษตรกรในภาคกลางเรียกวา  ถั่ว
เกษตร  ถั่วชองสาริกา  เปนตน 
          สวนถั่วลิสงพันธุกาฬสินธุ 2  เพ่ือใชทําถั่วฝกตมเชนเดียวกัน  เกษตรกรใน
ภาคเหนือตามที่ราบเชิงเขา  จังหวัดเชียงใหม เรียกวา  ถั่วราชินี  ถั่ว
พระราชทาน  หรือ  ถั่วจัมโบลาย (พันธุกาฬสินธุท้ังสองพันธุไดรับรองพันธุในป 
2544)   ตอมาในป 2530ไดพันธุขอนแกน 60-1 เปนถั่วลิสงเมล็ดโต  มีผลผลิตสูง  พันธุ
ขอนแกน 60-2 เหมาะสําหรับบริโภคในรูปถั่วตมสด ถั่วลิสงพันธุขอนแกน 60-3 ไดรับรอง
พันธุในป 2531 มีเมล็ดและฝกโตมาก ทรงตนเปนพุมกวางเลื้อยไปตามดิน เมล็ดเหมาะ
สําหรับแปรรูป เปนผลิตภัณฑถั่วอบเนย  ในป 2537 ไดพันธุขอนแกน 4  ใชประโยชนได
ท้ังตมฝกสด  และกะเทาะเปลือก ในป 2541 ไดพันธุขอนแกน 5  เปนถั่วลิสงเมล็ดโต  มี
ผลผลิตสูง  ตานทานโรคไวรัสยอดไหม  เหมาะสําหรับใชในรูปกะเทาะเปลือก   ปจจุบัน 
พบวา  คุณภาพของผลผลิตถั่วลิสงไทยคอนขางตํ่า  มีการปนเปอนสารอะฟลาทอก
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การพัฒนา   

           ควรวิจัยและพัฒนาถั่วลิสงใหเหมาะสมในแตละแหลงปลูก       ดวยการวิจัยพันธุ 
การปองกันกําจัดศัตรูพืช วิจัยเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยว  และวิจัยการ
ปรับปรุงคุณภาพถั่วลิสง ลดปญหาการปนเปอนสารอะฟลาทอกซิน  

การเลือกพนัธุ 

           ผลผลิตมีคุณภาพ และตรงตามที่ตลาดตองการ     เจริญเติบโตดีเหมาะกับสภาพ
ดินฟาอากาศ  

พันธที่นิยมปลูก     
 
พันธุสําหรับใชในรูปฝกสด  เปนถ่ัวตม มี 3 พันธุ  
 
        กาฬสินธุ 1      เสนลายบนฝกคอนขางเรียบ มี 2-4 เมล็ดตอฝก  เยื่อหุมเมล็ดสีแดง 
อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน  ผลผลิตเฉลี่ย 460 กิโลกรัมตอไร       เหมาะสําหรับปลูกในภาค
กลาง ท่ีเปนดินรวน  หรือดินรวนเหนียวปนทราย  
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        กาฬสินธุ 2     ฝกใหญยาว  เสนลายบนฝกลึก  มี 2-4 เมล็ดตอฝก  เยื่อหุมเมล็ดสี
ชมพูมีลายขีดสีมวง  อาย ุ
        เก็บเกี่ยว 90-100 วัน  ผลผลิตเฉลี่ย 580 กิโลกรัมตอไร     ตานทานตอโรครา
สนิม   เหมาะสําหรับปลูกในภาคเหนือท่ีเปนดินรวน    หรือดินรวนเหนียวปนทราย  ซ่ึงมี
ความอุดมสมบูรณสูง 

        สข.38       เสนลายบนฝก และจะงอยฝกเห็นชัดเจน  มี 2-4 เมล็ดตอฝก  เยื่อหุม
เมล็ดสีแดง   อายุเก็บเกี่ยว 85-90 วัน       ผลผลิตเฉลี่ย 490 กิโลกรัมตอไร   ปลูกไดทุก
ภาคของประเทศ  ท่ีเปนดินรวน หรือดินรวนเหนียวปนทราย         

พันธุสําหรับใชในรูปฝกแหง ปลูกไดทุกภาคของประเทศ  

                           ไทนาน 9       เสนลายบนฝกเรียบ       มี 2 เมล็ดตอฝก  เยื่อหุมเมล็ด
สีชมพู  อายุเก็บเกี่ยว 95-105 วัน  ผลผลิตเฉลี่ย  260 กิโลกรัมตอไร 

                           ขอนแกน 5      เสนลายบนฝกชัดเจน   มี 2 เมล็ดตอฝก  เยื่อหุมเมล็ด
สีชมพูเขม  อายุเก็บเกี่ยว  90-110 วัน ผลผลิต  305 กิโลกรัมตอไร    ทนทานตอโรคยอด
ไหม 

พันธุรับรองของกรมวิชาการเกษตร พันธุอื่นๆ 
        พันธุขอนแกน 60-1 
          พันธุขอนแกน 60-2 
         พันธุขอนแกน 60-3 
พันธุกาฬสินธุ 1 
   ประวัติ :     เปนพันธุท่ีสถานีทดลองพืชไรกาฬสินธุ  ไดรวบรวมไวต้ังแตป 2516  ใชช่ือ
วา  Kalasin Accession #1 
          มีช่ือเดิมวา  Asiatica      ในปจจุบันมีช่ือเรียกแตกตางกันไป  คือ  ถั่วเกษตร  ถั่ว
แดง  โลนแดง  ชองสาริกา  พื้นเมือง-เมล็ดแดง 
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ลักษณะเดน :     1.  เปลือกฝกคอนขางเรียบทําใหลางฝกสดใหสะอาดไดงาย 
                      2.  อายเุก็บเกี่ยวส้ันกวาพันธุ   สข. 38 และขอนแกน 60-2 ประมาณ 5-
10 วัน 
                        3.  มีเยื่อหุมเมล็ดสีแดง        ซ่ึงเปนที่นิยมของตลาดถั่วลิสงฝกตมใน
ประเทศไทย 
                        4.  มีรสชาติดี ฝกตรง มีจํานวนเมล็ด 2-3 เมล็ดตอฝก  

   
ลักษณะทางการเกษตร :      อายุเกบ็เกี่ยวฝกสด  80 - 85  วัน  ฝกแหง  90 - 100 วัน 
ขนาดฝก  3.2 x 1.2 ซม.  จํานวนเมล็ด 2.6 เมล็ดตอฝก   ผลลิตฝกสด  456  กก./
ไร  ผลผลิตฝกแหง  191  กก./ไร  

   
พื้นที่แนะนํา :     เหมาะสําหรับการปลูกในแหลงการผลิต   เพ่ือใชประโยชนในรูปถั่วลิสง
ฝกตม      โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพ้ืนท่ีท่ีดินมีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง   เชน ดิน
รวน  หรือรวนเหนียว   และมีการกระจายตัวของฝนดี  เหมาะ สําหรับการปลูกในเขตภาค
กลาง  

 
ขอควรระวัง :     ออนแอตอโรคโคนเนา กอนปลูกควรคลุกเมล็ดดวยสารเคมี Iprodione 
50% WP หรือ Benlate-Tหรือ Carboxin 75% WP  อัตรา 7-10 กรัมตอเมล็ด 1 กิโลกรัม 
 
พันธุไทนาน 9 
ประวัติ :     เปนถั่วลิสงท่ีปลูกอยูในประเทศเวียดนาม  ไดนําเขาไปในไตหวัน  เม่ือ
ป 2510 โดยเปลี่ยนช่ือเปนพันธุไทนาน 9(Tainan 9) ในป 2515 มีผูแทนจาก  FAO ได
ซ้ือเมล็ดพันธุไทนาน 9 น้ีจากตลาดขายเมล็ดพันธุท่ีไตหวัน นํามาประเทศไทย  
สาขาพืชนํ้ามันของพืชไร  เห็นวามีลักษณะท่ีนาสนใจ  จึงไดนําเขามาศึกษาในแปลง
เปรียบเทียบพันธุ ต้ังแตฤดูแลง  ป 2515เปนตนมา  จนถึงฤดูฝนป 2518  รวมทั้งหมด 6 
ฤดู  ซ่ึงในการทดลองไดปลูกเปนตนตอแถว และศึกษาลักษณะพันธุคัดเลือกตนที่ดีไว ตน
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ลักษณะดีเดน :    ใหผลผลิตสูง   เมล็ดมีคุณภาพดี  เปลือกของฝกคอนขางบาง  ทําใหมี
เปอรเซ็นตการกระเทาะสูง 32-77% 
และมีลักษณะอื่น ๆ   ท่ีดีกวาพันธุมาตรฐานเดิมคือ  สจ. 38 และ ลําปาง  สามารถปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมไดดี      ผลผลิตทั้งฝกแหงเฉล่ีย 260 กก./ไร   ฤดูแลง 293 กก./
ไร   ฤดูฝน 236 กก./ไร  
ลักษณะทางการเกษตร :ทรงตนเปนพุมตรง (bunch)  ติดฝกเปนกระจุกท่ีโคนตน   ดอก
สีเหลืองออกดอกเม่ืออายุ 95-110 วัน  ฝกคอนขางเล็ก   เปลือกบางมี 2 เมล็ดตอ
ฝก  เสนลายบนฝกไมเดนชัด  ฝกเรียบ  จงอยปากเห็นไดชัดเจน  
ความตานทานโรค :      ไมตานทานโรคราสนิมและโรคใบจุด 
 
พันธุขอนแกน 60 
ประวัติ :     ไดรับเมล็ดพันธุถั่วลิสงพันธุ Mo-ket   จาก SEARCA ประเทศฟลิปปนส  มา
ปลูกไวท่ี  สถานีทดลองพืชไรกาฬสินธุ จากการทดลองพบวา  ผลผลิตตํ่ากวาพันธุไทนาน 
9  ถึง 4% แตมีขนาดเมล็ดใหญกวา   และผลจากการทดสอบในไรกสิกร 35 แปลง
ทดลอง  ตามจังหวัดตางๆ    ใหผลผลิตสูงกวาพันธุไทนาน 9 ถึง 5 %  และมีขนาดเมล็ด
ใหญกวาดวย    และพบวาถั่วพันธุน้ี   เปนพันธุท่ีใหผลผลิตสูง  มีขนาดเมล็ดโตกวาพันธุ
ท่ีแนะนํา  คือ  ถั่วลิสงพันธุไทนาน 9  

 
ลักษณะดีเดน :    ขนาดฝกและเมล็ดโต และสวยสมํ่าเสมอ ผลผลิตสูงกวาพันธุแนะนําไท
นาน 9  
ลักษณะทางการเกษตร :     
ใบสีเขียว  ลําตนสีเขียว  ลักษณะทรงตนเปนทรงพุม (Valencia type) อายุถึงวันออกดอก 
27-30 วัน  บนเปลือกฝกเห็นลายสวยชัดเจน   จํานวนฝกตอหลุม    20-25 เมล็ด  เยื่อหุม
เมล็ดสีชมพู  เมล็ดขนาดใหญ   เปอรเซ็นตการกระเทาะ  (นน.เมล็ด/นน.
ฝก) 69.20%  นํ้าหนัก 100 เมล็ด 45.92 กรัม  อายถุึงวันเก็บเกี่ยว 95-110 วัน  
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ผลผลิตตอไร  : ในสถานีทดลอง (3 แปลง)  เฉลี่ย 335 กก. ในไรกสิกร(35 แปลง)  เฉลี่ย 
274 กก. องคประกอบทางเคมีของเมล็ด :เปอรเซ็นตนํ้ามัน 49.86% และโปรตีน 
26.97%  ความตานทานตอโรคและแมลง : มีปฏิกิริยาตอโรคราสนิมคอนขางออนแอ  มี
ปฏิกิริยาตอโรคใบจุด  คอนขางออนแอ 

โรคที่สําคัญและการปองกันกําจัด  • 

โรคโคนเนา หรือโคนเนาขาด ตนเหี่ยวเหลือง ยุบตัว โคนตนเปนแปลสี
นํ้าตาล พบกลุมสปอรสีดําปกคลุมบริเวณแผล เม่ือถอนข้ึนมาสวนลําตนจะ
ขาดจากสวนราก พบโรคทุกแหลงและทุกฤดูปลูก การปองกันกําจัด คลุก
เมล็ดกอนปลูกดวย ไอโปรไดโอน 50% ดับบลิวพี3-5 กรัม/เมล็ด 1 กก./
นํ้า 20 ลิตร และคารเบนดาซิม 50% ดับบลิวพี 5 กรัม/เมล็ด 1 กก./นํ้า 20 
ลิตร  

o 

โรคลําตนเนา หรือ โคนเนาขาว ยอด กิ่ง และลําตน เหยี่ยวยุบเปน
หยอมๆ พบแผลเนาท่ีสวนสัมผัสกับผิวดิน บริเวณที่ถูกทําลายจะมีเสนใยสี
ขาว รวมทั้งเม็ดสเคลอโรเทียของเชื้อราท่ีมีลักษณะคลายเมล็ดผักกาด
โดยเฉพาะในพื้นท่ีมีการปลูกพืชแนนเกินไปและปลูกซํ้าท่ีเดิมพบพืชเปน
โรคในชวงหลังจากติดฝกถึงเก็บเกี่ยว การปองกันกําจัด พนสารเมตาแลก
ซิล+แมนโคเซบ (8% + 64% ดับบลิวพี) 15-20 กรัม/นํ้า 20 ลิตร และโพ
รพิโคนาโซล (25% อีซี) 12-25 มิลลิลิตร /นํ้า 20 ลิตร ไอโปรไดโอน(50% 
ดับบลิวพี) 40 กรัม/นํ้า 20 ลิตร  

o 

โรคยอดไหม ยอดออนและใบยอดเปนแผลเซลลตายมีสีเหลือง กานใบ
และกิ่งโคงงอ ถาเปนโรคในระยะกลาถั่วลิสงจะตายหรือแคระแกร็นไมติด
ฝก ถาเปนโรคระยะตนโต ทําใหการติดฝกลดลงการปองกันกําจัด พนสาร 
อะซีเฟต 20 กรัม/นํ้า 20 ลิตร ไตรอะโซฟอส 50 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร เมทิ
โอคารบ 30 กรัม /นํ้า 20 ลิตร เพ่ือปองกันกําจัดเพลี้ยไฟพาหะนําโรค  

o 
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โรคใบจุด แผลเปนจุดสีดําหรือสีนํ้าตาล ขนาด 1-8 มิลลิเมตร ขอบแผล
อาจมีวงสีเหลืองลอมรอบระยะแรกที่พบท่ีใบลาง ตอมาลุกลามสูใบบน 
อาการรุนแรงทําใหใบเหลือง ขอบใบบิดเบี้ยว ไหมแหงดํา และรวมกอน
กําหนด การปองกันกําจัด พนสารเบโนมิล 15-20 กรัม/นํ้า 20 ลิตร และ
แมนโคเซบ 20-30 กรัม /นํ้า 20 ลิตร  

o 

โรคราสนิม แผลเปนตุมสีนํ้าตาลถึงนํ้าตาลเขม ขนาดเทาหัวเข็มหมุด 
กระจายท่ัวบนใบ ตอมาแผลจะแตก พบสปอรของเช้ือราสีนํ้าตาลคลาย
สนิมเหล็กจํานวนมาก คลุมบริเวณปากแผล การปองกันกําจัด พนสารคลอ
โรธาโรนิล 40 กรัม/นํ้า 20 ลิตร แมนโคเซบ 30-40 กรัม/นํ้า 20 ลิตร มา
เนบ 20กรัม/นํ้า 20 ลิตร  

o 

แมลงศัตรูที่สําคัญและการปองกันกําจัด  • 

หนอนชอนใบถ่ัวลิสง ชอนเขาไปกัดกินเนื้อเยื่อของใบเหลือไวแตยิวใบ
ดานบนและดานลาง ตอมาใบแหงเปนสีขาว เม่ือหนอนโตมากขึ้นจะ
ออกมาพับใบถั่ว หรือชักใยเอาใบถั่วมารวมกัน อาศัยกัดกินและเขาดักแด
ในใบน้ัน ถาระบาดรุนแรงจะทําใหตนถั่วแคระแกร็นใบรวมหลน การ
ปองกันกําจัด พนสารไตรอะโซฟอส 40 มล./นํ้า 20 ลิตร และอะซีเฟต 20 
กรัม/นํ้า 20 ลิตร  

o 

เพลี้ยออนถ่ัว ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงตามยอดออน ใบออน 
ดอก และเข็ม ทําใหตนแคระแกร็น ใบออน และยอดออนหงิกงอดอกรวง 
การปองกันกําจัด พนสาร คลอรไพริฟอส 100 มล./นํ้า 20 ลิตร  

o 

เพลี้ยไฟ ดูดกินนํ้าเลี้ยงตามยอดออน ใบ และดอก ทําใหใบหงิกงอ บิด
เบี้ยวมีรอยขีดขวน เพลี้ยไฟบางชนิดทําลายใบ ทําใหมีลักษณะเหมือนไข
ติดอยูเสนกลางใบและหลังใบ สีนํ้าตาลคลายสนิมถาระบาดรุนแรงจะทําให
ยอดไหมและตาย การปองกันกําจัด พนสารอะซีเฟต 20 กรัม/นํ้า 20 ลิตร 
ไตรอะโซฟอส 50 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร เมทิโอคารบ 30 กรัม /นํ้า 20 ลิตร  

o 
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เพลี้ยจักจั่นตัวออนและตัวเต็มวัยจุดูดนํ้าเลี้ยงบริเวณใตใบ ทําให
ใบเหลือง ปลายใบเปนรูปตัววี ถาระบาดรุนแรงมาก ใบจะไหมเปนสีนํ้า
ตาบและรวง การปองกันกําจัด พนสารอะซีเฟต 20 กรัม/นํ้า 20 ลิตร  

o 

เส้ียนดิน เจาะเปลือกถั่วเปนรูแลวกัดกินเมล็ดในฝก หลังจากน้ันจะนําดิน
เขาไปไวในฝกแทนเมล็ดท่ีถูกทําลาย การปองกันกําจัด ใชสารควินาลฟอส 
4 กก./ไร โรยพรอมปุยขางแถวถั่ว และ คลอรไพริฟอส 750 มล./นํ้า 80 
ลิตร/ไร ฉีดพน  

o 

สัตวศัตรูที่สําคัญและการปองกัน  • 

หน ู ขุดกินถั่วลิสงต้ังแตระยะฝกออน   โดยกินทั้งฝก เม่ือถังระยะเก็บเกี่ยว
หนูจะกัดกินเฉพาะเมล็ดภายในและทิ้งซากเปลือกไว การปองกันกําจัด ใช
กรงดักหรือกับดัก รวมกับการใชเหยื่อพิษ  

o 

การปองกันกําจัดวัชพืช  • 

ไถ 1 คร้ัง    ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1 คร้ัง   แลวคราดเก็บเศษซาก ราก 
เหงา หัว และไหล ของวัชพืช ขามปออกจากแปล  

o 

กําจัดวัชพืชดวยแรงงาน 1-2 คร้ัง เม่ือ 15 วัน หรือ 30-40 วัน หลังถั่วลิสง
งอกโดยใชจอบดายระหวางแถว และใชมือถอนระหวางตน ตองระวังไมให
รากและตนของถั่วลิสงกระทบกระเทือน  

o 

ในกรณีท่ีกําจัดวัชพืชดวยแรงงาน     หรือเคร่ืองจักรกล ไมมีประสิทธิ์ภาพ
เพียงพอควรพนสารกําจัดวัชพืชกอนหรือหลังปลูกถั่วลิสง  

o 

หลีกเลี่ยงการพนสารกําจัดวัชพืชโดยตรงไปที่ตนถั่วลิสง  o 

คุณคาทางโภชนาการ  
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ถั่วลิสงเปนพืชท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูง เปนแหลงของอาหารประเภทโปรตีน
และพลังงาน เพราะมีโปรตีนประมาณรอยละ 25-30 ไขมันรอยละ 45-50 และ
คารโบไฮเดรตรอยละ 20 โปรตีนในถั่วลิสงมีปริมาณเทียบเทากับถั่วเขียว ถั่วแดง และถั่ว
ดํา แตตํ่ากวาถั่งเหลือง และมีกรดอะมิโน lysine,theonine และ methionine ท่ีจําเปนตอ
รางกายตํ่ากวาท่ีตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือทําใหสุกปริมาณยิ่งนอยลงอีกประมาณ 
15, 11 และ 10 ตามลําดับ การใชความรอนสูงต้ังแต 145 องศาเซลเซียสข้ึนไปมีแนวโนม
ทําใหคุณคาทางอาหารลดลง แตการทําใหสุกกอนมีความจําเปนเพราะความรอนจะชวย
ทําลาย trypsin inhibitor การใชความรอนช้ืน เชน ตมหรือน่ึงท่ีอุณหภูมิ 110 องศา
เซลเซียส หรือใชความรอนแหง เชน คั่วหรืออบท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส จะทําลาย 
trypsin inhibitor ไดเชนกัน  

ขอจํากัดของถั่วลิสง 

ในถั่วลิสงมีขอจํากัดท่ีสําคัญคือการเกิดสารพิษในถั่งลิสงที่เกิดจากเช้ือราชนิดหน่ึง
ท่ีเรียกวา สารอะฟลาท็อกซิน เช้ือราท่ีเปนสาเหตุ เช้ือ Aspergillus flavus และ
A.parasiticus สารพิษน้ีสามารถปนเปอนต้ังแตชวงระยะที่ปลูกในแปลง การเก็บเกี่ยว การ
ตากแหง รวมทั้งระหวางการการเก็บรักษากอนถึงผูบริโภค โดยเฉพาะการปลูกถั่งลิสงใน
ฤดูฝน การปนเปอนของสารชนิดน้ีเร่ิมในชวงถั่วลิสงสรางฝก เช้ือราชนิดน้ีเจริญเติบโตได
ดีในสภาพอุณหภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ(RH)75 % ซ่ึงเปนสารพิษ
รายแรงตอสุขภาพและชีวิตของผูบริโภค ท้ังมนุษยและสัตวเลี้ยงโดยตรงอยางเฉียบพลัน 
หากไดรับในปริมาณสูงและอาจเปนสาเหตุสําคัญทําใหเกิดโรคมะเร็งท่ีตับ หัวใจ และสมอง  
       สําหรับประเทศไทย กําหนดใหมีสารชนิดน้ีไมเกิน 20 สวนในพันลานสวน (ppb) 
สวนตางประเทศกําหนดใหมีสารชนิดน้ีไมเกิน 5-30 ppb ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการกําหนด
มาตรฐานในแตละประเทศ  
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