
ถั่วเข�ยว KUML

“สมัยก�อนหว�านถั่วเข�ยวที่หัวไร�ปลายนา เอาไว�ทําไส�ขนม หว�านถั่วล�สงไว�ทํากระยาสารท
  รุ�นพ�อแม�เก็บเมล็ดไว�นิดหน�อย เพ�่อใช�หว�านรอบต�อไป” ประดิษฐ เขมนเขตรกิจ ผูใหญบานดอยหวาย 
  หมู 7 ต.บอยาง  อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธานี บอกเลาวิถีการปลูกพืชหลังนาของคนรุนพอแมเม่ือกวา 40 ป

 จากพืชท่ีปลูกไวเพ่ือใชในครัวเรือน พ้ืนท่ีเพาะปลูกไมมากมาย วิถีการปลูกถ่ัวเขียวของชุมชนเร่ิมปรับเปล่ียนได
ราว 15 ป หลังมีขอกําหนดหามทํานาปรัง เกิดการสงเสริมใหชาวบานปลูกถ่ัวเขียวเปน “อาชีพเสริม” มีท้ังสง
จําหนายใหศูนยเมล็ดพืชไรชัยนาทและจําหนายใหพอคาคนกลางปอนสูอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ สําหรับชาวนา
จะเร่ิมปลูกถ่ัวเขียวหลังเก็บเก่ียวขาวแลว โดยปลูกในชวงพฤศจิกายน-กุมภาพันธ สวนชาวไรจะปลูกถ่ัวเขียวในชวง
เดือนพฤษภาคมกอนลงปลูกขาวโพด สายพันธุถ่ัวเขียวท่ีชาวบานนิยมปลูก เชน ชัยนาท 84-1 กําแพงแสน 1 
กําแพงแสน 2

ประดิษฐ ยอนความเม่ือวันท่ีไดรูจักถ่ัวเขียวสายพันธุใหม 
KUML 1-5 ซ่ึงเปนชวงเวลาเดียวกับท่ี สวทช. ตองการ
สงเสริมการผลิตถ่ัวเขียวสายพันธุใหมน้ี สวทช. ได
ประสานมายงักรมสงเสริมการเกษตรและสํานักงานเกษตร
จังหวัด และไดชักชวนสมาชิกชุมชนไปทําความรูจัก 
KUML1-5 ใหมากยิ่งข้ึนท่ีแปลงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา จ.ลําปาง

วสันต พิลึก หน่ึงในสมาชิกชุมชนบอกเลาถึงวันท่ีไดรูจัก

ถ่ัวเขียวสายพันธุ KUML ซ่ึงในคร้ังน้ันสมาชิกจากบาน

ดอนหวายใหความสนใจ KUML 3 น้ําหนักเบา เบอร 4 

เมล็ดใหญ และเบอร 5 เมล็ดสวย ฝกแกสีฟางขาว 

ถามีพันธุปน สังเกตงาย

 การรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนหวายเพ่ือปลูก
ถ่ัวเขียวสายพันธุ KUML เกิดข้ึนโดยมีสมาชิกแรกเร่ิม 
10 คนท่ียอมรับเง่ือนไขตามท่ี สวทช. กําหนดใหปลูก
ดวยวิธีการหยอด เก็บเมล็ดดวยมือเพ่ือคัดพันธุปนไดงาย
และคัดแยกขนาดเมล็ดกอนสง แมตนทุนคาหยอดและ
เก็บดวยมือจะสูงก็ตาม แตดวยราคารับซ้ือท่ีสูงถึง
กิโลกรัมละ 60 บาท บวกกับสายพันธุอ่ืนท่ีหาซ้ือได

วสันต บอกวา สมาชิกในกลุมใครทําเบอรไหนข้ึนมือ 

ก็จะใชเบอรน้ัน สายพันธุ� KUML อายุปลูกสั้น 
โตเร็ว สุกแก�พร�อมกัน ผลผล�ตดก เก็บง�าย และ
ทนโรคกว�าสายพันธุ�ที่เคยปลูกมา

 เม่ือเขาฤดูกาลปลูกปท่ีสอง สวทช. ใหเมล็ดพันธุยืม
ปลูก เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกคนละ 10 ไร และรับซ้ือท่ีกิโลกรัมละ 
50 บาท ผลผลิตท่ีไดของแตละแปลงสมบูรณข้ึน สมาชิก
เก็บผลผลิตไดไมต่ํากวา 200 กก./ไร ซ่ึงเกิดข้ึนจากความ
ต้ังใจและใสใจของสมาชิกท่ีดูแลแปลงอยางสม่ําเสมอ และ
ยังมี วสันต ท่ีเปนจิตอาสาแวะเวียนตรวจแปลงเพ่ือน
สมาชิก แนะนําวิธีแกปญหาเร่ืองเพล้ียหรือหนอน และ
บอยคร้ังท่ีไปตรวจแปลงโดยไมบอกเพ่ือนสมาชิกลวงหนา 
 แมวา สวทช. จะรับซ้ือเมล็ดพันธุจากสมาชิกกลุมเพียง 
2 ป แตสมาชิกยังคงปลูกถ่ัวเขียว KUML ตอในรอบปลูก
ถัดมา แตใชวิธีการหวานและใชรถเก่ียว เพ่ือลดตนทุน
คาแรง ผลผลิตท่ีไดสงขายใหพอคาคนกลาง ซ่ึง ประดิษฐ 
เลาวา ตอนท่ีเร่ิมปลูก KUML คนลือกันวาท่ีน่ีไดถ่ัวเขียว
จาก สวทช. ลูกสาวพอคาจบดานเกษตร ไปหาขอมูลวา
เปนลักษณะไหน พอพอคารูวาเปนถ่ัวเขียวจากบาน
ดอนหวาย เขาจะแยกเก็บไวขายเปนเมล็ดพันธุ 
 การตอบรับท่ีดีท้ังจากตลาดและสมาชิกผูปลูก ทําให
จํานวนสมาชิกกลุมฯ เพ่ิมข้ึนเปน 15 คน ซ่ึงสมาชิกใหม
ลวนผานการคัดเลือกแลววา ตองไวใจได  เช่ือใจไดวา
ไมเอาพันธุอ่ืนมาปน เพ่ือไมใหเสียช่ือกลุม แตละคนมีพ้ืนท่ี
ปลูกถ่ัวเขียวไมต่ํากวา 10 ไร บางคนใชพ้ืนท่ีนาตัวเอง 
บางคนใชพ้ืนท่ีนาคนอ่ืนโดยไมเสียคาเชา โดยเจาของท่ี
บางรายออกคาน้ํามันรถไถหรือเมล็ดพันธุให แลกกับปุยท่ีได
หลังไถกลบถ่ัวเขียว 
 แมในรอบการผลิตป 2561/2562 เหลือเพียง วสันต 
ท่ีสามารถเก็บผลผลิตถ่ัวเขียว KUML 4 บนพ้ืนท่ีปลูกของ
ตนเองและท่ีเชารวม 27 ไร เน่ืองจากลงปลูกกอนแปลง
สมาชิกคนอ่ืน ถ่ัวตนใหญกวาจึงรอดพนจากน้ําทวม ขณะท่ี
แปลงเพ่ือนสมาชิกเสียหายหมด วสันต ต้ังใจวาปน้ีจะเก็บ
พันธุไวใชในกลุมเพ่ือไมให KUML สูญพันธุ 

“ถั่วเข�ยว KUML เมล็ดโต ส�เข�ม และตลาด
  ต�องการ ถึงแม�ว�า สวทช. ไม�ได�รับซื้อแล�ว 
  กลุ�มก็ยังทําอยู�และวางแผนจะตั้งเป�นกลุ�ม
  ว�สาหกิจชุมชนผล�ตเมล็ดพันธุ�นี้” 

  ผูใหญบานดอนหวาย กลาวท้ิงทาย

ท่ีมา: หนังสือ “วิทยพลิกชีวิต: เติมดวยใจ ความรู 
 เทคโนโลยี (ป 2562)

 นอกจากเมลด็พนัธุ�แล�ว สวทช.
ร�วมกับมหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ได�สนับสนุนองค�ความรู�ด�านการผล�ต
การจัดการเมล็ดพันธุ�หลังเก็บเก่ียว 
(post harvest) การแปรรูป และ
เชื่อมโยงการตลาด เพ�่อให�กลุ�มฯ 
สามารถผล�ตเมล็ดพันธุ �ถั่วเข �ยว
สายพันธุ� KUML อย�างครบวงจร จน
เกิดเป�น “ศูนย�ผล�ตเมล็ดพันธุ �
ถั่วเข�ยว KUML บ�านดอนหวาย” 
ในป� 2564

ปลูกด�วยใจ ได�คุณภาพ

“ช�วงป� 2559 เมล็ดพันธุ�กําแพงแสนมีไม�พอ 
  ลูกบ�านอยากได�พันธุ�อื่นมาปลูกเพ��ม 
  ก็ไปสอบถามจากเกษตรอําเภอ 
  ถึงได�รู�ว�ามีพันธุ� KUML เข�ามาใหม�”

“ไปกัน 10 คน ไปดูลักษณะถั่วเข�ยวแต�ละเบอร� 
  แล�วแต�ละคนก็เล�อกพันธุ�ที่ตัวเองอยากจะปลูก 
  ผมเล�อกเบอร� 4 เพราะฝ�กสวย เมล็ดใหญ�” 

ยากข้ึน สมาชิกท้ังหมดจึงตกลงใจท่ีจะผลิต KUML 3, 
4 และ 5 โดยในปแรกไดเมล็ดพันธุสําหรับปลูกคนละ 
2.8 กิโลกรัม/ไร กําหนดพ้ืนท่ีปลูกคนละ 7 ไร
 แมจะมีประสบการณปลูกถ่ัวเขียวมานาน แต
เม่ือเปนสายพันธุใหมท่ียังไมคุน การเตรียมดินเตรียม
แปลงใหเหมาะกับการเจริญเติบโตจึงยังไมลงตัว ทําให
ผลผลิตในปแรกไดไมเต็มท่ี แตสมาชิกท้ังหมดไม
ยอทอ ถือเปนการเรียนรูและทําความรูจักกับสายพันธุ
ท่ีตัวเองเลือก 
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รู�จัก KUML
ทดลองปลูก ใช�ว�ธีหยอด

เก็บเมล็ดด�วยมือ

เพ��มพ�้นที่ปลูก 
ได�ผลผล�ต ≥ 200 กก./ไร�

ประสบป�ญหานํ้าท�วม 
ได�รับสนับสนุน

เมล็ดพันธุ�จาก สวทช.

เติมเต็มความรู�
จาก สวทช.-ม.เกษตรศาสตร�

แหล�งผล�ตและจําหน�าย
เมล็ดพันธุ� KUML4

เกิด “ศูนย�ผล�ตเมล็ดพันธุ�
ถั่วเข�ยว KUML บ�านดอนหวาย”


