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5. บทคัดย่อ 

ด ำเนินส ำรวจและรวบรวมถั่วเขียว และถั่วป่ำในสกุล Vigna ที่เจริญเติบโตตำมสภำพธรรมชำติ
ในจังหวัดต่ำง ๆ ของประเทศไทย ระหว่ำงปี  2554 - 2558 จ ำนวน 18 ครั้ง ทั้งหมด 12 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ ล ำปำง ตำก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธำนี ชัยนำท ลพบุรี 
และ เลย  ผลกำรส ำรวจ 72 จุด พบเป็น ถั่วนิ้วนำงแดง (Vigna umbellata) จ ำนวน 35 ตัวอย่ำง ถั่ว
เขียวผิวมัน (Vigna radiata) จ ำนวน 125 ตัวอย่ำง รวมทั้งหมด 160 ตัวอย่ำง บันทึกข้อมูลพันธุ์ 
หมำยเลขรวบรวม วันที่ แหล่งปลูกเดิม ต ำแหน่งที่พบ ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ เพ่ือท ำกำรจ ำแนก
ลักษณะลักษณะประจ ำพันธุ์ และเก็บรักษำเชื้อพันธุ์ต่อไป ซึ่งในแต่ละจุดที่พบตัวอย่ำง จะลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำ และลักษณะทำงกำรเกษตรแตกต่ำงกันระหว่ำงชนิด และพันธุ์ กำรเจริญเติบโตมีทั้งแบบตั้ง
ตรง และแบบเลื้อย สีไฮโปคอททิล มีสีม่วง สีม่วงอมเขียว และสีเขียว สีของกลีบดอก มีสีเหลือง และสี
เหลืองเข้ม สีของฝักแก่ มีสีด ำ สีน้ ำตำล และสีฟำง สีเมล็ดแตกต่ำงกันไป มีทั้งสีเขียวอ่อน สีเขียวเข้ม สีด ำ  

 

ค าหลัก:   ถั่วเขียว, ถั่วในสกุล Vigna, เชื้อพันธุกรรม, กำรอนุรักษ์ในถ่ิน 
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สีน้ ำตำลเข้ม สีน้ ำตำลอ่อน สีเหลือง ควำมมันของเปลือกเมล็ด มีทั้งเมล็ดมัน และเมล็ดด้ำน ลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำและลักษณะทำงกำรเกษตรที่บันทึกนี้ได้จัดท ำเป็นฐำนข้อมูลเพ่ือกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
ในกำรปรับปรุงพันธุ์ให้มีประสิทธิภำพต่อไป 
 
ABSTRACT 
 Survey and collection of mungbean and wild Vigna species were conducted 
during 2011 to 2015, 18 trips, 12 provinces, including Chiang Rai, Chiang Mai, Lampang, 
Tak, Sukhothai, Phetchabun, Phitsanulok, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chai Nat, Lop Buri 
and Loei a survey of 72 sites for  Vigna species founded that 160 samples, including     
35 rice bean (Vigna umbellata) and 125 mungbean (Vigna radiata). For the 
morphological was found that growth type was erect or semi erect or viny. Hypocotyl 
color was purple or greenish purple or green. Petal color was yellow or dark yellow. Pod 
color was black or brown or straw, while seed color was light green or dark green or 
black or dark brown or light brown or yellow. Seeds coat luster was shiny or dull.       
The morphological characteristics and agronomic traits were then recorded in a 
database for a sustainable and efficient use in breeding programmes.  
 

Keywords: mungbean,  wild Vigna, germplasm, in situ conservation 

 
6. ค าน า 

 

พืชในสกุล Vigna นั้น ประกอบด้วย 7 subgenera ซึ่งกระจำยอยู่ตำมทวีปต่ำง ๆ แต่ 
subgenus ที่พบมำกในเอเชียคือ Ceratotropis ดังนั้น จึงคำดว่ำจะพบพืช subgenus นี้ในประเทศไทย 
กำรส ำรวจส่วนใหญ่ท ำเพ่ือเก็บรวบรวมและอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม หำลักษณะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสำมำรถ
น ำมำถ่ำยทอดสู่ถั่วเขียวพันธุ์ปลูกได้ นอกจำกนี้ยังน ำไปใช้เพ่ือหำควำมแตกต่ำงทำงพันธุกรรม และ
สำมำรถน ำไปอธิบำยวิวัฒนำกำรของพืชต่อไป จำกรำยงำนกำรส ำรวจที่ผ่ำนมำในประเทศไทยนั้น พบ 
Vigna หลำยชนิดอยู่ในภำคต่ำง ๆ ยกเว้นเพียงภำคใต้เท่ำนั้น ที่ยังไม่มีรำยงำนกำรส ำรวจ ในปี 1989 
Lairungreang และคณะ (1991) ส ำรวจทำงภำคเหนือและภำคกลำงประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก 



 

 

อุตรดิตถ์ แพร่ น่ำน พะเยำ เชียงรำย เชียงใหม่ ล ำปำง ตำก ก ำแพงเพชร นครสวรรค์ และชัยนำท จำก
กำรส ำรวจนี้  เก็บตัวอย่ำงได้  16 ตัวอย่ำง  ซึ่งมี  4 ชนิดคือ V. grandiflora, V. umbellata var. 
gracilis, V. minima subsp. gracilis และอีกชนิดหนึ่งซึ่งยังไม่ทรำบว่ำเป็นชนิดใดแต่มีควำมใกล้เคียง
กับ V. reflexo-pilosa ต่อมำในปี 2534 สมยศ และคณะ (2536) ส ำรวจจังหวัดต่ำง ๆ รอบภำคเหนือที่
มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศสหภำพเมียนมำร์ สำธำรณรัฐประชำชนจีน และสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว พบ V. umbellata var. gracilis ระหว่ำงทำงจำกแม่เสรียงไปแม่ฮ่องสอน พบ V. 
minima ที่จังหวัดเชียงใหม่ และระหว่ำงทำงจำกแม่เสรียงไปแม่ฮ่องสอน ส่วนที่จังหวัดชัยนำทนั้น พบทั้ง 
V. umbellata var. gracilis และ V. grandiflora ต่อมำปี 1997 Tomooka และคณะ เดินทำงส ำรวจ
ภำคกลำงและภำคเหนือของไทย ในเขตจังหวัดชัยนำท พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ตำก ล ำปำง เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน และเชียงรำย ผลกำรส ำรวจได้เก็บตัวอย่ำงเมล็ดและปมรำกจำก V. umbellata, V. 
grandiflora, V. hirtella, V. minima, V. trinervia,           V. mungo var. silvestris แ ล ะ  V. 
unguiculata กำรส ำรวจครั้งต่อมำในปี ค.ศ. 1998-1999 สุมนำ และคณะ ได้เก็บ V. umbellata var. 
gracilis จำกจังหวัดตำก และกำญจนบุรี และเก็บ V. unguiculata ที่จังหวัดเชียงรำย นอกจำกนี้ 
Tomooka และคณะ (2000)  ยังได้ส ำรวจในประเทศไทยเพ่ือหำ Vigna ที่มียีนทนต่ออุณหภูมิสูงเพ่ือน ำ
ลักษณะนี้ ไปถ่ำยทอดให้ถั่ ว adzuki โดยท ำกำรส ำรวจที่ จั งหวัดกำญจนบุ รี  รำชบุรี  เพชรบุ รี 
ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี นครรำชสีมำ จันทบุรี ระยอง พิษณุโลก น่ำน เพชรบูรณ์ อุดรธำนี นครปฐม และ
สุรินทร์ ซึ่งพบ Vigna หลำยชนิด คือ V. umbellata, V. hirtella, V. exilis, V. trinervia, V. minima, 
V. grandiflora, และ V. unguiculata วรภำ และคณะ, 2545 ท ำกำรส ำรวจที่จังหวัดเชียงใหม่ และ
แม่ฮ่องสอนตำมเส้นทำงหมำยเลข 1095  107 พบ Vigna ทั้งหมด 4 ชนิดคือ V. hirtella, V. minima,     
V. tenuicaulis และ V. umbellata จำก 19 จุด เก็บตัวอย่ำงเมล็ดได้ทั้งหมด 117 ตัวอย่ำง และ
ตัวอย่ำงปมรำก 9 ตัวอย่ำง ในบำงจุดพบเพียงชนิดเดียว และบำงจุดพบมำกกว่ำหนึ่งชนิดซึ่งมีทั้งขึ้น
แยกกันหรือขึ้นปะปนกัน โดยมำกจะพบ V. hirtella ขึ้นอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ V. minima และ V. 
tenuicaulis Sinsawat และคณะ (2007) ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงเดือน ธันวำคม 2548 ถึง พฤษภำคม 
2549 จ ำนวน 9 ครั้ง ในพ้ืนที่ 12 จังหวัด ตำมถิ่นปลูกซึ่ง Tomooka et al. (1997 และ 2000) รำยงำน
ไว้ จำก 65 ถิ่นปลูก พบ 24 ถิ่นปลูกเดิม และ 7 ถิ่นปลูกใหม่ ถิ่นปลูกเดิมหำยไป 41 ถิ่นปลูก บันทึก และ
เก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมได้ 66 ตัวอย่ำง เป็น V. umbellata 47 ตัวอย่ำง V. radiata 3 ตัวอย่ำง V. 
trivervia 3 ตัวอย่ำง แ ละ V. reflex-pilosa var. glaba 1 ตัวอย่ำง 

วัตถุประสงค์ของกำรส ำรวจ เพ่ือส ำรวจ เก็บรวบรวม ศึกษำเชื้อพันธุกรรม และอนุรักษ์ในถิ่น  
ถั่วเขียวและถ่ัวป่ำในสกุลใกล้เคียงในแหล่งต่ำงๆ ในประเทศไทย  

 
7. วิธีการด าเนินการ 

 



 

 

1. กำรส ำรวจและติดตำมถิ่นปลูกบำงแหล่งซึ่ง Tomooka และคณะ (1997 และ 2000) 
Lairungreang และคณะ (1991) สมยศ และคณะ (2536) สุมนำ และคณะ (2543) เคยรำยงำนไว้ ศึกษำ
ว่ำ เมื่อระยะเวลำผ่ำนไป ถั่วเขียวและถั่วป่ำเหล่ำนั้น ยังคงอยู่ในถิ่นปลูกที่เคยพบหรือไม่ เดินส ำรวจ
บริเวณนั้นเพ่ือหำพืชที่อยู่ใน subgenus Ceratotropis โดยพิจำรณำจำกลักษณะเฉพำะของพืชในสกุลนี้
คือ ดอกสีเหลือง ต ำแหน่งที่หูใบติดกับก้ำนคือตรงกลำงของหูใบ (peltate stipule) ด้ำนในของกลีบดอก
ชั้นนอกสุด (standard) มีเดือยเล็ก ๆ ตรงกลำง กลีบดอกชั้นในสุด (keel) เป็นหลอดม้วนไปทำงด้ำนซ้ำย
และมีกระเป๋ำเล็ก ๆ ยื่นออกมำจำกทำงซ้ำย และเกสรตัวเมียเป็นปลำยแหลม 

2. วัดพิกัดทำงภูมิศำสตร์โดยใช้เครื่องมือ GPS (global positioning system) ซึ่งประกอบด้วย
เส้นรุ้ง เส้นแวง และควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล 

3. บันทึกข้อมูลใน passport data sheet บันทึกข้อมูลที่ส ำรวจ เพ่ือใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิงข้อมูล 
ด้ำนชนิดพันธุ์ ถิ่นปลูก และลักษณะประจ ำพันธุ์ของเชื้อพันธุกรรมถั่วป่ำเหล่ำนั้น 

4. เก็บเมล็ดจำกแต่ละต้นแยกกัน รวมถึงท ำแผนที่แสดงต ำแหน่งของสถำนที่เก็บ และต ำแหน่ง
ของพืช 

5. บันทึกลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ และลักษณะทำงกำรเกษตร  
6. จ ำแนกสกุลและชนิด 

 

 
 

เวลาและสถานที่ 
 

ด ำเนินกำรส ำรวจในจังหวัดต่ำงๆ ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2553 ถึงเดือนกันยำยน 2558 
  

8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

ปี 2554 - 2555 
 ท ำกำรส ำรวจและรวบรวมถั่วเขียว ในจังหวัดต่ำง ๆ ของประเทศไทย  ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม 
ถึง กันยำยน 2555 จ ำนวน 9 ครั้ง ทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล ำปำง สุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธำนี 
ชัยนำท และลพบุรี พบเป็นถั่วเขียวพันธุ์ปลูกและพันธุ์พ้ืนเมือง (Vigna radiata) ทั้งหมด 73 ตัวอย่ำง ซึ่ง
มีลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำแตกต่ำงกันคือ ลักษณะที่พบ มีทั้งก้ำนใบแดง ก้ำนใบเขียว ฝักสีด ำเรียวเล็ก 
ฝักสีฟำง เมล็ดมีทั้งเมล็ดมัน และเมล็ดด้ำน เมล็ดมีสีเขียว (ตำรำงท่ี 1) 
 
ปี 2556 

ท ำกำรส ำรวจและรวบรวมถั่วเขียว ในจังหวัดต่ำง ๆ ของประเทศไทย  ระหว่ำงเดือนตุลำคม ถึง 
ธันวำคม 2555 จ ำนวน 4 ครั้ง ทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ ล ำปำง  เชียงใหม่ 



 

 

เชียงรำย ล ำปำง และเลย รวมทั้งหมด 38 ตัวอย่ำง เป็นถั่วเขียวพันธุ์ปลูกและพันธุ์พ้ืนเมืองพ้ืนเมือง 
(Vigna radiata)   จ ำนวน 34 ตัวอย่ำง มีลักษณะกำรเจริญเติบโตแบบตั้งตรง สีก้ำนใบมีสีแตกต่ำงกันไป
มีทั้งสีม่วงอมเขียว สีเขียว สีฝักแก่ มีสีน้ ำตำล สีด ำ และสีฟำง และเมล็ดมีทั้งเมล็ดมัน และเมล็ดด้ำน และ
พบเป็นถั่วนิ้วนำงแดง (Vigna umbellata) จ ำนวน 4 ตัวอย่ำง ซึ่งมีลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำแตกต่ำง
กันไปตำมชนิดของพันธุ์ คือ มีลักษณะกำรเจริญเติบโตแบบเลื้อย ดอกสีเหลือง สีฝักแก่มีสีน้ ำตำล ฝักแก่สี
เทำน้ ำตำล เมล็ดสีด ำปนน้ ำตำล สีแดง เมล็ดมัน (ตำรำงท่ี 2) 

 
ปี 2557 
 ท ำกำรส ำรวจและรวบรวมเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียว และถั่วในสกุล  Vigna ในจังหวัดต่ำง ๆ ของ
ประเทศไทย  ในเดือนธันวำคม 2556 จ ำนวน 2 ครั้ง รวม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตำก และ จังหวัดล ำปำง เก็บตัวอย่ำงได้ 16 ตัวอย่ำง พบเป็นถั่วนิ้วนำง
แดง (Vigna umbellata) มีลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำแตกต่ำงกันตำมจุดที่พบ คือ มีลักษณะกำร
เจริญเติบโตแบบเลื้อย ดอกสีเหลืองเข้ม ฝักแก่มีสีด ำ สีน้ ำตำล เมล็ดมีสีเทำลำยด ำ สีน้ ำตำลลำยด ำ สีเขียว
ปะลำยน้ ำตำล (ตำรำงท่ี 3) 
 
ปี 2558 

ท ำกำรส ำรวจและรวบรวมเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียว และถั่วในสกุล  Vigna ในจังหวัดต่ำง ๆ ของ
ประเทศไทย  ในเดือนพฤศจิกำยน 2557 ถึงเดือนมิถุนำยน 2558 จ ำนวน 4 ครั้ง รวม 3 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดตำก เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก เก็บตัวอย่ำงได้ 34 ตัวอย่ำง พบเป็นถั่วนิ้วนำงแดง (Vigna 
umbellata) จ ำนวน 15 ตัวอย่ำง และถั่วเขียวผิวมัน (Vigna radiata) จ ำนวน 19 ตัวอย่ำง (ตำรำงท่ี 4) 

 
 
  

9.สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 

กำรส ำรวจและรวบรวมถ่ัวเขียว และถ่ัวป่ำในสกุล Vigna ในจังหวัดต่ำง ๆ ของประเทศไทย 
ระหว่ำงปี  2554 - 2558 จ ำนวน 18 ครั้ง ทั้งหมด 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ ล ำปำง 
ตำก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธำนี ชัยนำท ลพบุรี และเลย  ผลกำรส ำรวจ 72 จุด 
พบป็นถั่วนิ้วนำงแดง (Vigna umbellata) จ ำนวน 35 ตัวอย่ำง ถั่วเขียวผิวมัน (Vigna radiata) จ ำนวน 
125 ตัวอย่ำง และ รวมทั้งหมด 160 ตัวอย่ำง 

ซึ่งในแต่ละจุดที่พบตัวอย่ำง จะลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ และลักษณะทำงกำรเกษตรแตกต่ำง
กันระหว่ำงชนิด และพันธุ์ กำรเจริญเติบโตมีทั้งแบบตั้งตรง และแบบเลื้อย สีเมล็ดแตกต่ำงกันไป มีทั้ง
เมล็ดมัน และเมล็ดด้ำน มีลักษณะกำรต้ำนทำนโรคแมลง กำรเก็บตัวอย่ำงเมล็ด เป็นกำรช่วยอนุรักษ์ยีน



 

 

ของถั่วเขียวพันธุ์พ้ืนเมือง และถ่ัวป่ำในสกุล Vigna นี้ไว้ ซึ่งอำจมีลักษณะที่ดี สำมำรถน ำไปใช้ถ่ำยทอด
ให้กับพืชพันธุ์ปลูก เพ่ือปรับปรุงลักษณะบำงอย่ำงให้ดีขึ้น  

 
10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

เพ่ือกำรอนุรักษ์ ส ำรวจ รวบรวม จ ำแนก  และประเมินคุณค่ำเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวและถั่วป่ำ
ในสกุลใกล้เคียง และจัดเก็บข้อมูลที่ได้ให้เป็นระบบ สำมำรถน ำไปเป็นฐำนพันธุกรรม (Genetic base) ใน
กำรปรับปรุงพันธุ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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Table.1 Conclusion of 9 surveys in 2011-2012 displaying provinces, site number, total number of surveyed sites, collection number, total number of  
  sample collected, Genus & species identified. 

Trip Date Provinces Site no. Total site Collection no. No. samples Genus & species 

1 31 May 12 Nakhon Sawan 1-2 2 900237-900244 8 V. radiata 

2 11 Jun 12 Nakhon Sawan 3-4 2 900245-900256 12 V. radiata 

3    18 Jun 12 Nakhon Sawan 5 1 900257-900258 2 V. radiata 

4 20 Jun 12 Uthai Thani, Nakhon Sawan 6-12 7 900259-900279 21 V. radiata 

5 24 Jul 12 Sukhothai 13 1 900280-900283 4 V. radiata 

6 24 Aug 12 Lop Buri 14 1 900284-900291 8 V. radiata 

7 1 Sep 12 Chai Nat 15 1 900292-900293 2 V. radiata 

8 20-21 Sep 12 Sukhothai, Lampang 16-17 2 900294-900301 8 V. radiata 

9 29 Sep 12 Lop Buri 18-19 2 900302-900309 8 V. radiata 

 Total 6 19 19   73   

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Table.2 Conclusion of 4 surveys in 2013 displaying provinces, site number, total number of surveyed sites, collection number, total number of sample  
 collected, Genus & species identified. 

Trip Date Provinces Site no. Total site Collection no. No. samples Genus & species 

1 31 Oct 12 Lop Buri 1-3 3 V1-V14 14 V. radiata 

2 6 Nov 12 Phetchabun 4-8 5 V15-V34 20 V. radiata 

3 5-7 Dec 12 
Chiang Mai, Chiang Rai, 

Lampang 9-14 6 V35-V36 2 V. umbellata 

4 10 Dec 12 Phetchabun, Loei 15-18 4 V37-V38 2 V. umbellata 

 Total 6 18 18   38   

 
 

Table.3 Conclusion of 2 surveys in 2014 displaying provinces, site number, total number of surveyed sites, collection number, total number of sample  
 collected, Genus & species identified. 

Trip Date Provinces Site no. Total site Collection no. No. samples Genus & species 

1 16-17 Dec 13 
Phetchabun, Phitsanulok, 

Sukhothai 
1-9 9 V001-V010 10 V. umbellata 

2 25-27 Dec 13 Tak, Lampang 10-15 6 V011-V016 6 V. umbellata 



 

 

  รวม  5 15 15   16   

        

 
Table.4 Conclusion of 3 surveys in 2015 displaying provinces, site number, total number of surveyed sites, collection number, total number of sample  

 collected, Genus & species identified. 

Trip Date Provinces Site no. Total site Collection no. No. samples Genus & species 

1 19-20 Nov 14 Tak 1-12 12 V025-V036 21 
V. umbellata,     

V. radiata 

2 13 Nov 14 Tak 14-18 4 V037-V040 4 V. radiata 

3 22-23 Dec 14 Phetchabun, Phitsanok 19-20 4 V041-V044 8 V. umbellata 

 Total  3 20 20   33   

 
Table.5 Conclusion of 18 surveys during 2011 to 2015 displaying provinces, site number, total number of surveyed sites, collection number, total  

 number of sample collected, Genus & species identified. 

Year Date Provinces Site no. Total site Collection no. No. samples Genus & species 

1 Oct 11–Sep 12 
Lampang, Sukhothai, 

Nakhon Sawan, Uhtai Thani, 
Chai Nat, Lop Buri 

9 19 900237-900309 73 V. radiata 

2 Oct 12 –Sep 13 
Lop Buri, Phetchabun, 
Lampang, Chiang Mai, 

4 18 V1-V38 38 
V. radiata, 

V. umbellata 



 

 

Chiang Rai, Loei 

3 Oct 13-Sep 14  
Phetchabun, Phitsanulok, 
Sukhothai, Tak, Lampang 

2 15 V001-V016 16 V. umbellata 

4 Oct 14-Sep 15 
Tak, Phetchabun, 

Phitsanulok 
3 20 V025-V044 33 

V. radiata, 
V. umbellata 

 Total  12 18 72   160   
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