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ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 
Mungbean Variety “CHAI NAT 3” 

 

อัจฉรา จอมสง่าวงศ์1  อารดา มาสริ2  เชาวนาถ พฤทธิเทพ1 ชูชาติ บุญศักดิ์1  ปวีณา ไชยวรรณ์1   
วิลัยรตัน์ แป้นแก้ว1  ศมิษฐา แม้นเหมือน1  กัญญรตัน์ จ าปาทอง1  เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง3 นิภาภรณ์ พรรณรา4   

สุมนา จ าปา4  เบญจมาศ ค าสืบ5  ฉลอง เกิดศรี1   จิราลักษณ์ ภูมิไธสง6 
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท1  สถาบันวิจยัพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์3   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืชเชียงใหม่4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสมีา5 ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น6 
 

บทคัดย่อ 
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 เป็นถั่วเขียวผิวมันสายพันธุ์กลายที่คัดได้จากถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 36  

ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาอัตรา 400 เกรย์ คัดเลือกและประเมินพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ระหว่างปี 
2548-2561 เป็นถั่วเขียวผิวมันที่ให้ผลผลิตสูง มีขนาดเมล็ดใหญ่ ให้ผลผลิต 232 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์
ชัยนาท 36 และชัยนาท 72 ร้อยละ 13 และ 6 ตามล าดับ น้ าหนัก 1 ,000 เมล็ด 72.2 กรัม ผลผลิตและ
คุณภาพแป้งเหมาะส าหรับการแปรรูปเป็นวุ้นเส้น โดยให้เปอร์เซ็นต์แป้ง 58.37 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพันธุ์
ชัยนาท 36 และชัยนาท 72 ร้อยละ 4 มีค่าความเหนียวหนืดของน้ าแป้งสุกเหนียวมาก เท่ากับ 925 B.U. 
วุ้นเส้นสดมีคุณภาพดี สีขาวใส และเหนียวนุ่ม ให้ผลผลิตถั่วงอกสูง อัตราการเพาะถั่วงอกเท่ากับ 1:5.7 
ถั่วงอกมีคุณภาพดี รสชาติหวาน กรอบ และไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว นอกจากนี้ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 ยังมี
ลักษณะการสุกแก่ของฝักสม่ าเสมอใกล้เคียงกัน ท าให้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียว  
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 ได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยในปี 
2562-2564 ได้ขยายผลการใช้ประโยชน์ไปสู่เครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และเกษตรกรสามารถน าไปปลูกในพ้ืนที่
รวม 83,700 ไร่ ได้ผลผลิตถั่วเขียว จ านวน 11,878 ตัน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 297 ล้านบาท  เป็น
แนวทางให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเอง และเสริมสร้างระบบการผลิตที่ยั่งยืนต่อไป  
ค าหลัก : ถั่วเขียว ปรับปรุงพันธุ์ การกลายพันธ์ุ เครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ 
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1 Chai Nat Field Crops Research Center, Muang, Chai Nat 17000 
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Abstract 
 A new mutant mungbean variety with high yield, large seed size and suitable for 
vermicelli processing, Chai Nat 3 was derived from Chai Nat 36 variety irradiated with 400 
Gy of gamma rays and evaluated at the Chai Nat Field Crops Research Center between 
2005 and 2018. Chai Nat 3 was certified by the Department of Agriculture since 1st March 
2019. It gave an average seed yield of 232 kg/rai which was significantly higher than 
recommended varieties, Chai Nat 36 and Chai Nat 72 by 13 and 6%, respectively. its 
average 1,000 seed weight of 72.2 grams was significantly greater than those of the 
recommended varieties. Its starch percentage of 58.37 was 4% higher than Chai Nat 36 
and Chai Nat 72 and starch quality had high paste viscosity of 925 B.U, indicating 
remarkably suitable for vermicelli processing. The fresh vermicelli qualities showed white, 
shiny and soft-sticky. For sprout processing, Chai Nat 3 gave a ratio of seed to sprout of 1: 
5.7 with high quality of sweet taste, crispy and without raw smell. Likewisw, Chai Nat 3 
with characteristics of synchronous maturity, high yield and large seed size has been 
widely accepted by farmers. Chai Nat 3 was certified by the Department of Agriculture 
since 1st March 2019. Nowadays, Chai Nat 3 is popularity for mungbean growers and having 
mungbean seed producer networks. In 2021, Chai Nat 3 had planting areas of 83,700 rai, 
attaining yield of 11,878 tons with the value of 297 million baht. With using Chai Nat 3 
replacing the old varieties, mungbean growers would receive a higher yield and quality, 
strengthen and sustainable production, leading to a better living quality. 
Key words : mungbean, breeding, mutation, seed producers network 

 
ค าน า 

ถั่วเขียว เป็นพืชเพ่ือการบริโภคที่ส าคัญพืชหนึ่งของประเทศ เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
โดยมีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในปริมาณสูง แต่มีไขมันต่ า ผลผลิตส่วนใหญ่น าไปใช้เพ่ือการบริโภคโดยตรง 
และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ เช่น ถั่วงอก วุ้นเส้น แป้งถั่วเขียว วุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป แป้งชนิดต่าง 
ๆ ถั่วซีก และขนมชนิดต่าง ๆ เมล็ดถั่วเขียวประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากกว่าน้ ามัน องค์ประกอบ
ทางเคมีของเมล็ดถั่วเขียวประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรตประมาณร้อยละ 50-60 โปรตีนประมาณร้อยละ 20-
3 0  ไ ข มั น ร้ อ ย ล ะ  1 -7  ค ว า ม ชื้ น ร้ อ ย ล ะ  1 0  แ ล ะ เ ยื่ อ ใ ย ร้ อ ย ล ะ  4 -5  อ า ห า ร จ า ก 
ถั่วเขียวจะเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์ และแร่ธาตุสูงมีแคลเซียม เหล็ก และวิตามินที่ละลายน้ า ได้ในปริมาณสูง 
(Mosse and Pernollet, 1982)   

ปี 2564 ประเทศไทยมีพ้ืนทีป่ลูกถั่วเขียว 773,772 ไร่ ผลผลิตรวม 110,060 ตัน แต่มีความต้องการ
ใช้ถั่วเขียวสูงถึง 128,608 ตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) เนื่องจากมีการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมแปรรูปวุ้นเส้นซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตส่วนใหญ่คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ 
ของผลผลิตถัว่เขียวทั้งหมด น าไปใช้ภายในประเทศเพ่ือการบริโภคโดยตรง และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ได้แก่ น าไปใช้ในอุตสาหกรรมเพาะถั่วงอก และวุ้นเส้น ใช้เพาะถั่วงอกประมาณ 70 ,000 ตัน ท าวุ้นเส้น
ประมาณ 50,000 ตัน ท าแป้งถั่วเขียวประมาณ 20,000 ตัน ท าขนมประมาณ 30,000 ตัน ใช้บริโภค
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โดยตรงประมาณ 10,000 ตัน และใช้ส าหรับท าเมล็ดพันธุ์ประมาณ 15,000 ตัน ที่เหลือจะส่งออกในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ เมล็ดถั่วเขียว ถั่วซีก วุ้นเส้น และแป้งถั่วเขียว อุตสาหกรรมที่ใช้ถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญ 
ได้แก่ การผลิตวุ้นเส้น ซึ่งตลาดภายในประเทศมีการบริโภควุ้นเส้นปีละประมาณ 25,000-33,000 ตัน 
มูลค่าการตลาดประมาณ 25,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังส่งออกไป 50 ประเทศทั่วโลก โดยในปี 2564 
ปริมาณการส่งออกรวม 2,143 ตัน มูลค่า 168 ล้านบาท (กระทรวงพาณิชย์, 2565) 

 ปัจจุบันผลผลิตถัว่เขียวที่ผลิตได้ในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงปัญหาถั่วเขียวที่มี
ลักษณะสุกแก่ไม่พร้อมกัน เมื่อใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ า และปัญหา
เมล็ดพันธุ์ดีมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ท าให้เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มี
คุณภาพ ส่งผลให้ผลผลิตต่ า แนวทางแก้ไขปัญหาจึงควรพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวเพ่ือผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งสูง 
มีลักษณะสุกแก่พร้อมกัน เพ่ือให้เหมาะส าหรับการใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ การกระจาย
เมล็ดพันธุ์ดีสู่เกษตรกรอย่างเพียงพอเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ผลิตถั่วเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ผลผลิตและคุณภาพถั่วเขียวของประเทศดีขึ้น ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมแปรรูปอย่าง
พอเพียง และเกดิความยั่งยืนในการผลิตต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ 
1. ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3  
2. ถั่วเขียวพันธุ์มาตรฐาน จ านวน 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ชัยนาท 36 และชัยนาท 72  
3. ปุ๋ยเคมี 12-24-12  
4. สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 

วิธีการ 
ด าเนินการฉายรังสี คัดเลือกพันธุ์ ประเมินพันธุ์ และศึกษาข้อมูลจ าเพาะของพันธุ์ ดังนี้ 
1. การฉายรังสี ในปี 2548 น าเมล็ดถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 36 ฉายรังสีแกมมาในปริมาณ 400 เกรย์ 

ด้วยเครื่องแกมมาเตอร์ ที่ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซึ่งมีซีเซียม-137 (Cs-137) เป็นตน้ก าเนิดรังสี มีอัตรารังสี 8.22 เกรย์ต่อนาท ี

2. การคัดเลือกพันธุ์ น าเมล็ดที่ได้จากการฉายรังสีมาปลูกและคัดเลือกตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ 
ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท โดยปลูกคัดเลือกในชั่วที่ 1-ชั่วที่ 4 ระหว่างปี 2548-2550 

3. การประเมินพันธุ์ 
ด าเนินการเปรียบเทียบพันธุ์ทั้งในสภาพแปลงทดลองและไร่เกษตรกร ตามขั้นตอนการปรับปรุง

พันธุ์ วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) จ านวน 3-4 ซ้ า โดยใช้พันธุ์
ชัยนาท 36 และชัยนาท 72 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ระหว่างปี 2551-2557 โดยการเปรียบเทียบเบื้องต้น 
จ านวน 2 แปลง 32 พันธุ์/สายพันธุ์ การเปรียบเทียบมาตรฐาน จ านวน 2 แปลง 16 พันธุ์/สายพันธุ์  
การเปรียบเทียบในท้องถิ่น จ านวน 3 แปลง 12 พันธุ์/สายพันธุ์ และการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร  
รวม 6 แปลง 8 พันธุ์/สายพันธุ์ 
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ขัน้ตอนการปรับปรุงพันธุ์ 
การฉายรังสี การคัดเลือกพันธุ์ และประเมินผลผลิต ตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ์ (Figure 1) 

 

    ปี         ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์           สถานที/่จังหวัด/(จ านวนแปลง) 
ฤดูแล้ง ปี 2548            ฉายรังสีเมล็ดพันธุ์ชัยนาท 36 (M0) อัตรา 400 เกรย์            ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
   

ฤดูแล้ง ปี 2548   ปลูกเพื่อเก็บเมล็ด   M 1          ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท (1) 
 

ต้นฤดูฝน ปี 2548             M 2                คัดต้นดี คัดได้ 188 ต้น เก็บเมล็ดตน้ละ 1 ฝัก รวมกัน 
                            ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท (1) 
ฤดูแล้ง ปี 2549              M 3                คัดต้นดี คัดได ้247 ต้น เก็บเมล็ดต้นละ 1 ฝัก รวมกัน 
                     ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท (1) 
ฤดูแล้ง ปี 2550             M 4    ปลูกต้นต่อแถว รวม 121 สายพันธุ์คัดได้ 32 สายพันธุ์ 
                           ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท (1) 
 

ฤดูแล้ง ปี 2551                ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท (1) 
            ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก (1) 
      
 
ฤดูแล้ง ปี 2552               ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท (1) 
                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา (1) 
 
 
ฤดูแล้ง ปี 2553                ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท (1) 
           ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก (1) 
                     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ (1) 
  
     
ฤดูแล้ง ปี 2554-2557                    ชัยนาท (3) เพชรบูรณ์ (2) นครสวรรค์ (1) 
            
  
            
ปี 2555-2557         กองวิจยัและพัฒนาวิทยาการหลงัการ 
 เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร (2) 

 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท (1) 
 บริษัท สิทธินันท ์จ ากัด (1) 

               
ปี 2560 นครสวรรค์ (1) ชัยนาท (1) 
       
 
 

ปี 2562    สถาบันวจิัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 

 
Figure 1 Chai Nat 3 varietal improvement flowchart 

 

การเปรียบเทียบเบือ้งต้น 
ประกอบดว้ย 32 พันธุ์/สายพันธุ์ 2 แปลงทดลอง 

การเปรียบเทียบในท้องถิ่น 
ประกอบดว้ย 12 พันธุ์/สายพันธุ ์3 แปลงทดลอง 

การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร 
ประกอบดว้ย 8 พันธุ์/สายพันธุ ์6 แปลงทดลอง 

ประเมินการยอมรับพันธุ์ของเกษตรกร 

ศึกษาการเพาะถัว่งอก และคุณค่าทางโภชนาการ 
ศึกษาคุณภาพแป้งและวุ้นเส้น 

การเปรียบเทียบมาตรฐาน 
ประกอบดว้ย 16 พันธุ์/สายพันธุ์ 2 แปลงทดลอง 

รับรองพันธุ์ 
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4. การวิเคราะห์เสถียรภาพในการให้ผลผลิต 
วิเคราะหเ์สถียรภาพในการให้ผลผลิต และน้ าหนัก 1,000 เมล็ด ในขั้นตอนการเปรียบเทียบในไร่

เกษตรกร ตามวิธีการของ Eberhart and Russell (1966) 
5. คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด 
วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด ตามวิธีของ AOAC (1990 และ 2000) ที่กองวิจัยและพัฒนา

วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  
6. ศึกษาคุณภาพแป้งถั่วเขียว และการแปรรูปแป้งและวุ้นเส้น 
วิเคราะห์แป้งด้วยเครื่อง Brabender Amylograph ที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท สิทธินันท ์

จ ากัด แปรรูปแป้งและวุ้นเส้นด้วยเครื่องท าวุ้นเส้นในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน (ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, 
2555)  

7. ศึกษาการเพาะถั่วงอก 
ศึกษาการเพาะถั่วงอกของถัว่เขียวพันธุ์ชัยนาท 3 โดยเปรียบเทียบกับพันธุ์ชัยนาท 36 และชัยนาท 

72 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ปี 2556 ใช้เมล็ดถั่วเขียวจ านวน 1,000 กรัม บันทึกเปอร์เซ็นต์ความงอก 
ลักษณะถั่วงอก ความกว้าง ความยาวต้นอ่อน น้ าหนักสด ความแน่นเนื้อ ความหวาน ความกรอบ กลิ่น 
และรสชาติ ให้คะแนนรสชาติ กลิ่น และความกรอบ 

8. การประเมินการยอมรับของเกษตรกร 
การประเมินการยอมรับพันธุ์ถั่วเขียวของเกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวเขียว จ านวน 45 ราย เป็นเกษตรกรใน

จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 35 ราย และเกษตรกรจังหวัดชัยนาท จ านวน 10 ราย ในปี 2560 โดยใช้แบบ
ประเมินสอบถามความคิดเห็นเกษตรกรที่มีต่อถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3  

9. การพัฒนาหมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 ในระดับชุมชน 
 ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ าหน่าย 
โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงสภาพและการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จากนั้นศูนย์ฯ ส่งมอบเมล็ด
พันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์ขยายให้กับเครือข่ายเกษตรกร ส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ าหน่ายภายใต้
ค าแนะน าของนักวิชาการ เพ่ือให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดีเก็บไว้ใช้เอง และจ าหน่ายให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที ่(Figure 2) 

ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ ในระหว่างปี 2548-2564 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ศูนย์วิจัยพืชไร่
นครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการ
เก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร และสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
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Figure 2 Procedure of mungbean seed village  

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การฉายรังส ี
น าเมล็ดถั่ ว เขียวพันธุ์ชัยนาท 36 มาฉายรังสีแกมมาในปริมาณ 400 เกรย์  ด้วยเครื่อง 

แกมมาเตอร์ ที่ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึ่งมซีีเซียม-137 (Cs-137) เป็นต้นก าเนิดรังสี มีอัตรารังสี 8.22 เกรยต์่อนาที ในปี 2548 

2. การคัดเลือก 
คัดเลือกในชั่วที ่2 และ 3 ไดจ้ านวน 247 และ 121 ต้น ตามล าดับ และในชั่วที่ 4 ปลูกแบบต้นต่อ

แถว สามารถคัดเลือกสายพันธุ์กลายได ้32 สายพันธุ์ 
3. การประเมินพันธุ์ 
การประเมินผลผลิตระหว่างปี 2551-2557 ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 232 กิโลกรัมต่อไร่ 

สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และชัยนาท 72 ร้อยละ 13 และ 6 ตามล าดับ และให้น้ าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 72.2 
กรัม สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และชัยนาท 72 ร้อยละ 2 และ 1 ตามล าดับ (Table 1) 

ลักษณะประจ าพันธุ์ ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 มีลักษณะการเจริญเติบโตเป็นแบบตั้งตรง สีโคนต้น
อ่อนใต้ใบเลี้ ยงมีสี เขียว สีใบมีสี เขียวอ่อน รูปร่างใบย่อยใบกลางมีรูปคล้ายสามเหลี่ยม  ดอกมีสี 
เหลืองอ่อน สีกลีบเลี้ยงมีสีเขียว ฝักอ่อนมีสีเขียวอ่อน ฝักแก่มีสีด า มีลักษณะกลม และเมล็ดมีสีเขียวรูป
ทรงกระบอก ลักษณะทางการเกษตร อายุถึงวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ 35 วัน อายุเก็บเกี่ยว 65 วัน 
ความสูงต้น 63 เซนติเมตร ความยาวฝัก 9.1 เซนติเมตร จ านวนฝักต่อต้น 14 ฝัก จ านวนเมล็ดต่อฝัก  
11 เมล็ด น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 72.2 กรัม (Figure 3) 
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4. การวิเคราะห์เสถียรภาพผลผลิต 
 ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 มีเสถียรภาพการให้ผลผลิตที่ดี โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย ในขั้นเปรียบเทียบในไร่
เกษตรกร 234 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และชัยนาท 72 ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 212 และ 217 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (Table 2)  

5. คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด 
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ดถั่วเขียว พบว่า ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 มีเปอร์เซ็นต์

แป้งสูงสุด 58.37 เปอร์เซ็นต์ ขณะทีพั่นธุ์ชัยนาท 36 และชัยนาท 72 ให้เปอร์เซ็นต์แป้ง 56.17 และ 56.35 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 มีปริมาณโปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเถ้า 24.05 1.03 4.50 
และ 4.12 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ (Table 3) 

6. การแปรรูปแป้งและวุ้นเส้น 
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 ให้ค่าความเหนียวหนืดของน้ าแป้งสุกเหนียวมาก มีค่าความหนืด 925 B.U. 

ลักษณะวุ้นเส้นสดมีสีขาวใส และเหนียวนุ่ม วุ้นเส้นที่ได้มีคุณภาพดี เส้นเหนียว ไม่ขาดง่าย  
คุณภาพวุ้นเส้นสุก พบว่า ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 มีสัดส่วนของน้ าหนักวุ้นเส้นแห้ง:น้ าหนักวุ้นเส้น

สุก เท่ากับ 1:4.9 วุ้นเส้นมีสีขาวใส ความเหนียวของวุ้นเส้นอยู่ในระดับดี (Table 4) 
7. ศึกษาการเพาะถั่วงอก 

 การเพาะถัว่งอกจากเมล็ดถั่วเขียว 1,000 กรัม ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 ให้ความยาวรากของถั่วงอก 
5.8 เซนติเมตร ความยาวต้นอ่อน 5.1 เซนติเมตร ความกว้างต้นอ่อน 3.3 มิลลิเมตร ความแน่นเนื้อ 3.0  
นิวตัน น้ าหนักถั่วงอกสด 5,707 กรัม โดยให้อัตราการเพาะถั่วงอก 1:5.7 ส่วนพันธุ์ชัยนาท 36 และพันธุ์
ชัยนาท 72 ให้อัตราการเพาะถั่วงอก 1:5.5 และให้รสชาติถั่วงอกหวานใกล้เคียงกับพันธุ์ชัยนาท 36 และ
พันธุ์ชัยนาท 72 โดยมีค่าความหวาน 7.69 องศาบริกซ์ ส่วนพันธุ์ชัยนาท 36 และ พันธุ์ชัยนาท 72 มีความ
หวาน 7.32 และ 7.53 องศาบริกซ์ ตามล าดับ ถั่วงอกมีความกรอบและไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว (Table 5) 

8. การประเมินการยอมรับของเกษตรกร 
ผลการประเมินเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 ในจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 35 ราย  

และจังหวัดชัยนาท จ านวน 10 ราย พบว่า เกษตรกรทุกรายชอบการสุกแก่ของฝักสม่ าเสมอ โดยเกษตรกร
ในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท ชอบผลผลิตสูง ร้อยละ 57 และร้อยละ 50 ตามล าดับ (Table 6) 

9. การพัฒนาหมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 ในระดับชุมชน 
ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร

เครือข่ายอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
และอ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างปี 2563-2564 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ถั่วเขียว จ านวน 37 ราย พ้ืนทีป่ลูก 259 ไร่ ได้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว จ านวน 22,118 กิโลกรัม โดยเกษตรกรเก็บ
เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง จ านวน 4,564 กิโลกรัม และจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรในชุมชน จ านวน 17,554 
กิโลกรัม  โดยต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 1,976 บาทต่อไร่ เกษตรกรสร้างรายได้ 2,623 บาทต่อไร่  
มีผลก าไร 647 บาทต่อไร่ (Table 7) และเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรผลิตได้ พบว่า มีคุณภาพเมล็ดผ่านตาม
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ าหน่าย เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง เพ่ือเป็นการลดต้นทุน
การปลูกถ่ัวเขียวในด้านเมล็ดพันธุ์ และหากเกษตรน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่ผ่านการปรับปรุงสภาพไปจ าหน่าย 
เกษตรกรจะได้ราคาสูงกว่าการจ าหน่ายเมล็ดทั่วไป ซึ่งมีราคา 24 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2565) ประมาณ 5-10 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึน้ 21-42 เปอร์เซน็ต์   
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สรุปผลการทดลอง 
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 232 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และชัยนาท 72 

ร้อยละ 13 และ 6 ตามล าดับ ให้ขนาดเมล็ดใหญ่ โดยให้น้ าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 72.2 กรัม เหมาะส าหรับ
การเพาะถั่วงอก โดยให้น้ าหนักสดถั่วงอกสูง และอัตราการเพาะถั่วงอก 1:5.7 คุณภาพของถั่วงอก รสชาติ
หวาน กรอบ และไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง 58.37 เปอร์เซ็นต์ เหมาะส าหรับการแปรรูปเป็น 
วุ้นเส้น ให้ค่าความเหนียวหนืดของน้ าแป้งสุกเหนียวมาก มีค่าความหนืด 925 B.U. ลักษณะวุ้นเส้นสดมีสีขาว
ใส และเหนียวนุ่ม วุ้นเส้นที่ได้มีคุณภาพดี เส้นเหนียว ไม่ขาดง่าย และการสุกแก่ของฝักสม่ าเสมอใกล้เคียงกัน 
เกษตรกรให้การยอมรับถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 สามารถขยายผลการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 ผ่าน
การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จ านวน 4 กลุ่ม ได้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดี จ านวน 23 ตัน  

 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

การขยายผลถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 ระหว่างปี 2562-2565 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท และหน่วยงาน
ของกรมวิชาการเกษตร ไดด้ าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์คัด ชั้นพันธุ์หลัก ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้น
พันธุ์จ าหน่าย เพ่ือจ าหน่าย จ่ายแจก ปริมาณรวม 589 ตัน ให้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย 
ตาก ขอนแก่น หนองบัวล าภู และบุรีรัมย์ เป็นต้น และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
มหาวิทยาลัย โครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย (พืชหลังนา) โครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
ชุมชน เป็นต้น สามารถน าไปปลูกได้ในพ้ืนที่ 83,700 ไร่ ได้ผลผลิต 11,878 ตัน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ผู้ใช้ประโยชน์เป็นเงิน 297 ล้านบาท (Table 8) เมื่อน าผลผลิตแปรรูปเป็นวุ้นเส้น จะได้ผลิตภัณฑ์ประมาณ 
3,600 ตัน (สัดส่วนเมล็ดถั่วเขียวต่อวุ้นเส้น เท่ากับ 10:3) คิดเป็นมูลค่า 432-648 ล้านบาท (ราคาวุ้นเส้น 
120-180 บาทต่อกิโลกรัม) ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับถั่วเขียว และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของ
ประเทศ 

 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย 
ที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุน ในการด าเนินการทดลอง นักวิชาการของศูนย์วิจัยต่าง ๆ ที่ให้ความ
ร่วมมือ แนะน า ช่วยเหลือ และร่วมด าเนินการวิจัย รวมทั้งกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของถั่วงอก 
ขอบคุณบริษัท สิทธินันท์ จ ากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์คุณภาพแป้งถั่วเขียว ขอขอบคุณ
เกษตรกรผู้ร่วมจัดท าแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ และทดสอบพันธุ์ทุกท่าน ขอขอบคุณ นางสุมนา งามผ่องใส ที่
ได้ให้ค าแนะน าในหลักการปรับปรุงพันธุ์ และบริหารเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ คณะผู้
ด าเนินงานขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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Table 1 Yield and 1,000 seed weight of mungbean, Chai Nat 3, Chai Nat 36 and Chai Nat 72 from yield 
trials carried out in the dry and late rainy seasons during 2008-2014. 

Varieties 
Yield (kg/rai) 

Mean 5 
% relative to 

PT1 ST2 RT3 FT4 Chai Nat 36 Chai Nat 72 
Chai Nat 3 219 245 231 234 232 113 106 
Chai Nat 36 169 223 221 212 206 100 94 
Chai Nat 72 215 225 222 217 220 107 100 

 1,000 seed weight (g)    

Chai Nat 3 70.7 76.0 71.0 71.1 72.2 (102) 
71.0 

102 
71.0 

101 

Chai Nat 36 68.5 77.5 67.5 70.5 71.0 (100) 
71.5 

100 
71.5 

99 

Chai Nat 72 71.7 75.2 68.4 70.7 71.5 (101) 101 100 
1Average from 2 locations      2Average from 2 locations      3Average from 3 locations     4Average from 6 locations     5Average from 13 
locations 

 
Table 2 Yield, regression coefficient and deviation from farm trials carried out in the dry and late rainy 

seasons during 2011-2018. 

Varieties Yield (kg/rai)1 Regression (bi) 
Deviation from regression 

(S2di) 
Chai Nat 3 234 1.00  521  
Chai Nat 36 212 0.88  379  
Chai Nat 72 217 0.99  367  

CV (%) 15.07 - - 
1 Average from 6 locations 
 

Table 3 Seed chemical composition of Chai Nat 3, Chai Nat 36 and Chai Nat 72. 
Seed  

chemical compositon1 
Varieties 

Chai Nat 3 Chai Nat 36 Chai Nat 72 
1. Starch (%) 58.37 56.17 56.35 
2. Protein (%) 24.05 22.47 22.61 
3. Fat (%) 1.03 1.08 1.06 
4. Fiber (%) 4.50 4.40 4.52 
5. Ash (%) 4.12 3.95 4.10 

1 Analysis by AOAC method (1990 and 2000) at the Postharvest and Processing Research and Development Division 
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Table 4 Starch analysis, fresh and soaked vermicelli characteristics of mungbean Chai Nat 3,  

Chai Nat 36 and Chai Nat 72. 

Composition 
Varieties 

Chai Nat 3 Chai Nat 36 Chai Nat 72 
Starch analysis    
Paste viscosity viscous viscous viscous 
Paste1 3 3 3 
Viscosity  (B.U.) 925 939 1009 
Fresh vermicellii    
Fresh weight  2 (g) 2,780 2,640 2,775 
Color white white white 
Soaked vermicelli    
Color white white white 
Viscosity3 5 5 5 
Dry weight (g) 558 550 569 
Dry vermicelli wt.:fresh vermicelli wt. 1:4.9 1:4.8 1:4.8 

Sources: Choochat et al. (2013)  
1Paste score: 1=Low 2=Moderate 3=High  2Starch yield 3 kg 3Viscosity score: 1=Low 3=Moderate 5=High 

 
Table 5 Mungbean sprouts comparison of Chai Nat 3, Chai Nat 36 and Chai Nat 72.  

Sprout characteristic 
Varieties 

Chai Nat 3 Chai Nat 36 Chai Nat 72 
Root length (cm) 5.8 5.7 6.2 
Hypocotyl length (cm) 5.1 5.2 5.1 
Hypocotyl width (mm) 3.3 3.4 3.3 
Brix (%) 7.69 7.32 7.53 
Firmness (newton) 3.0 3.0 2.9 
Sprout fresh weight (g) 1 5,707 5,490 5,493 
Seed dry wt.:Sprout fresh wt. 1:5.7 1:5.5 1:5.5 
Taste sweet sweet sweet 
Smell without raw without raw without raw 
Crispiness Crispy Crispy Crispy 

Source: Sumana et al. (2013)  1 mungbean seed 1,000 gram 
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Table 6 A study on farmer’s adoption of Chai Nat 3 conducted in Nakhonsawan and Chai Nat 
provinces indicated that all famers preferred the Chai Nat 3 in 2017. 

Characteristics 
Preference percentage (%) 

Nakhonsawan1 Chai Nat2 
     Favor 
           Favor 
           Disfavor 

 
100 
0 

 
100 
0 

     Characteristics of mungbean (>1 
characteristics) 
          Synchronous maturity 
           High yield 

 
100 
57 

 
100 
50 

135  persons of farmers in Nakhonsawan provinces. 
110  persons of farmers in Chai Nat provinces. 
 
Table 7 Summary of farmer, harvested area, grain yield, seed yield, stock seed and sold seed in 2020-2021.  

Farmer Group Season/Year 
Number 

of 
farmer 

Harvested 
area (rai) 

Seed 
Yield 
(kg)  

Stock 
seed 
(kg) 

Sold 
seed 
(kg) 

Cost 
(Baht/rai) 

Income 
(Baht/rai) 

Nongphai, 
Phetchabun 

dry/2020 10 51 7,928 2,404 5,524 2,260 4,628 
dry/2021 7 43 713 285 428 1,660 400 

Wang 
Saipoon, 
Phichit 

dry/2020 5 34 3,524 - 3,524 1,950 3,120 

dry/2021 5 50 3,062 300 2,762 1,975 2,190 

Sankhaburi, 
Chainat 

dry/2021 6 33 2,264 500 1,764 2,040 2,490 

Banrai, Uthai 
Thani 

rain/2021 4 48 4,627 1,075 3,552 1,970 2,910 

Total/Average  37 259 22,118 4,564 17,554 1,976 2,623 
Source: Choochat et al. (2021)  
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Table 8 Seed production and utilization of Chai Nat 3 variety. 

Producer 

2020-2022 (Year) Utilization 

Breeder1 

seed  
(tons) 

Foundation1 
seed 
(tons) 

Registered1 
seed  
(tons) 

Certified2 
seed 
(tons) 

Planting3 
area  
(rai) 

Yield4 
(tons) 

Income5 
value  

(million 
Baht) 

1. Chai Nat 
Field Crop 
Research 
Center 

5 55 116 - 16,500 2,343 59 

2. Seed 
Production 
center of 
Department 
of Agriculture 

- - 450 - 64,000 9,080 227 

3. Mungbean 
seed 
producer 
network 

- - - 23 3,200 455 11 

Total 5 55 566 23 83,700 11,878 297 
1 Data from DATA-BASED for PLANT PRODUCTION, Department of Agriculture 
2 Choochat et al. (2021)  
3 Calculated from seed rate 7 kg/rai  
4 Calculated from average yield of 142 kg/rai (Office of Agricultural Economics, 2021)  
5 Calculated from sold price at 25 baht/kg (Office of Agricultural Economics, 2021) 
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Figure 3 Characteristics of Chai Nat 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 4 Extending utilization of mungbean variety, Chai Nat 3 to farmers. 
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