
รายงานเร่ืองเต็ม ผลการทดลองส้ินสุด ปีงบประมาณ 2555 
 

1. แผนงานวจัิย  12. วจิยัและพฒันาถัว่เหลือง 
2. โครงการวจัิย 36. วจิยัและพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการน าไปใชป้ระโยชน์ 
  ของถัว่เหลือง 
 กจิกรรม  1. การปรับปรุงพนัธ์ุถัว่เหลือง 
 กจิกรรมย่อย  1.2 ปรับปรุงพนัธ์ุถัว่เหลืองโดยวธีิการทางธรรมชาติและการชกัน าใหเ้กิดการ 
   กลายพนัธ์ุ 
3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)      1.2.5  การปรับปรุงพนัธ์ุถัว่เหลืองไร่ส าหรับบริโภคเป็นฝักสด 
    ในพื้นท่ีภาคกลาง (การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร) 
     ช่ือการทดลอง (ภาษาองักฤษ) 1.2.5  Soybean Breeding for Selecting the Proper Vegetable Soybean  
           Variety Planting in the Central Region (Farm trial) 
                
4.  คณะผู้ด าเนินงาน      
 อานนท ์ มลิพนัธ์1/   นฐัภทัร์  ค  าหลา้2/   สมชาย  ผะอบเหล็ก3/   วรีวฒัน์  นิลรัตนคุณ1/ 
 
 

5. บทคัดย่อ 
 การประเมินผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตของสายพนัธ์ุถัว่เหลืองฝักสดท่ีปลูกในสภาพไร่ 
ด าเนินการทดลองท่ีไร่เกษตรกรเขตจงัหวดัลพบุรีและนครสวรรค ์วางแผนการทดลองแบบ RCBD 4 ซ ้ า 
เปรียบเทียบถัว่เหลืองฝักสด 8 สายพนัธ์ุ/พนัธ์ุ ในฤดูฝนปี 2554 และ 2555 พบวา่ พนัธ์ุเชียงใหม่ 1 ให้
ผลผลิตฝักรวมตน้สดสูงสุดทั้ง 2  สถานท่ี โดยในไร่เกษตรกรเขตจงัหวดัลพบุรีใหผ้ลผลิตฝักรวมตน้สด
เฉล่ีย 2,195 กก./ไร่ ในขณะท่ีในไร่เกษตรกรเขตจงัหวดันครสวรรคใ์หผ้ลผลิตฝักรวมตน้สดเฉล่ีย 2,770 
กก./ไร่ ส่วนสายพนัธ์ุ VB_LB1 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีเกษตรกรนิยมปลูกในพื้นท่ีภาคกลางใหผ้ลผลิตฝักรวมตน้
สดในเขตจงัหวดัลพบุรีและนครสวรรค์เฉล่ีย 1,963 และ 2,193 กก./ไร่ ตามล าดบั ดา้นการให้ผลผลิตฝัก
สดคดัขนาดพบวา่ ในเขตจงัหวดัลพบุรีถัว่เหลืองฝักสดพนัธ์ุนครสวรรค ์ 1 ใหผ้ลผลิตฝักสดคดัขนาด
สูงสุดเฉล่ีย 752 กก./ไร่ ส่วนเขตจงัหวดันครสวรรคพ์นัธ์ุเชียงใหม่ 1 ใหผ้ลผลิตฝักสดคดัขนาดสูงสุด
เฉล่ีย 796 กก./ไร่ การศึกษาคุณภาพของผลผลิตตามมาตรฐานการส่งออกเกรดเอพบวา่ ทุกสายพนัธ์ุ/
พนัธ์ุใหค้วามกวา้งของฝักต ่ากวา่มาตรฐานท่ีก าหนดไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1.4 ซม. แต่มีความยาวของฝักมากกวา่
มาตรฐานท่ีก าหนดไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 4.5 ซม. นอกจากนั้นสายพนัธ์ุ/พนัธ์ุเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
 
1/ ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรลพบุรี  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  โทรศพัท ์0 3649 9180-1 
2/ ศูนยว์จิยัพืชไร่นครสวรรค ์ อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค ์ โทรศพัท ์0 5624 1498 
3/ สถาบนัวจิยัพืชไร่และพืชทดแทนพลงังาน  กรมวชิาการเกษตร  กรุงเทพฯ  โทรศพัท ์0 2940 6841 



 

สายพนัธ์ุ MJ0004-6  MJ0101-4-6 และพนัธ์ุเชียงใหม่ 84-2 เม่ือน ามาปลูกในพื้นท่ีภาคกลาง จะใหค้วาม
สูงของทรงตน้อยูร่ะหวา่ง 30-35 ซม. ซ่ึงเป็นลกัษณะทางการเกษตรท่ีไม่เหมาะสมกบัตลาดการบริโภค
ภายในประเทศ ส าหรับพนัธ์ุเชียงใหม่ 1 แมใ้หผ้ลผลิตฝักรวมตน้สดต่อไร่สูงสุด แต่เม่ือน ามามดัผลผลิต
ฝักรวมตน้สดจะมดัไดย้ากและไม่สวยงามรวมทั้งการเก็บรักษาหลงัการเก็บเก่ียวจะอยูไ่ดไ้ม่นาน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัสายพนัธ์ุ VB_LB1 ซ่ึงสามารถมดัผลผลิตไดง่้ายและมีความสวยงามดึงดูดใจผูบ้ริโภค 
รวมทั้งขนส่งและเก็บรักษาผลผลิตไดง่้าย จึงเป็นสาเหตุท าใหเ้กษตรกรในพื้นท่ีภาคกลางนิยมปลูก 
  

6. ค าน า 
 ถัว่เหลืองฝักสดเป็นพืชชนิดหน่ึงท่ีมีศกัยภาพในการใหผ้ลตอบแทนสูงต่อพื้นท่ีในเขตภาคกลาง
และยงัสามารถปลูกเกือบตลอดทั้งปี แต่การปลูกในพื้นท่ีภาคกลางส่วนใหญ่นิยมปลูกแบบสภาพไร่ ไม่
นิยมปลูกแบบยกร่อง นอกจากนั้นยงัใชพ้นัธ์ุปลูกท่ีแตกต่างกนัและมีหลากหลายสายพนัธ์ุ โดยการผลิต
ถัว่เหลืองฝักสดเพื่อบริโภคภายในประเทศมีแนวโนม้ความตอ้งการเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเป็นพืชท่ีมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง มีรสชาติดีและอร่อย ส าหรับพนัธ์ุถัว่เหลืองฝักสดของกรมวชิาการเกษตรท่ีไดรั้บการ
รับรองพนัธ์ุมี 2 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุเชียงใหม่  1 และเชียงใหม่ 84-2 แต่พบวา่ในปัจจุบนัพนัธ์ุเชียงใหม่ 1 มี
เกษตรกรปลูกพนัธ์ุดงักล่าวลดลงแมว้า่จะใหผ้ลผลิตต่อไร่สูง โดยเกษตรกรนิยมไปปลูกสายพนัธ์ุใหม่ ๆ 
ท่ีตลาดตอ้งการเพิ่มมากข้ึน แต่พนัธ์ุเหล่านั้นมีคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุต ่าทั้งปัญหาดา้นความงอกและการ
ปลอมปนของสายพนัธ์ุอ่ืน ๆ ท าใหเ้กษตรกรผูป้ลูกมีปัญหาในการผลิตเพื่อส่งจ าหน่าย  
 การปลูกถัว่เหลืองฝักสดส าหรับการบริโภคภายในประเทศ ส่วนใหญ่คุณภาพของผลผลิตท่ี
จ าหน่ายจะมีมาตรฐานไม่สูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของถัว่เหลืองฝักสดเพื่อการส่งออกจ าหน่าย
ต่างประเทศท่ีมีมาตรฐานค่อนขา้งสูง เช่น มาตรฐานผลผลิตฝักสดเกรดเอผลผลิตฝักสดตอ้งมีจ านวน 2-3 
เมล็ดต่อฝัก ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 4.5 เซนติเมตร ความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1.4 เซนติเมตร และฝักตอ้งไม่มี
รอยต าหนิ (กรมวชิาการเกษตร, 2545) ส่วนการขายผลผลิตถัว่เหลืองฝักสดภายในประเทศ จะถอนทั้งตน้
แลว้น ามาปลิดใบและสับรากออก จากนั้นน าฝักรวมตน้สดมามดัรวมกนัขายเป็นมดั ๆ ละ 2.5 หรือ 5.0 
กิโลกรัม และไม่ตอ้งปลิดฝักท่ีมีขนาดเล็กและฝักท่ีไม่ไดม้าตรฐานออก ดงันั้นการประเมินผลผลิตของ
ถัว่เหลืองฝักสดสายพนัธ์ุกา้วหนา้ของกรมวชิาการเกษตรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั จึงเป็นแนวทางหน่ึงในการ
คดัเลือกสายพนัธ์ุ เพื่อใหมี้ความเหมาะสมกบัการปลูกในสภาพไร่เขตพื้นท่ีภาคกลาง ซ่ึงจะท าใหไ้ดพ้นัธ์ุ
ถัว่เหลืองฝักสดท่ีมีลกัษณะทางการเกษตรท่ีดีและผลผลิตต่อไร่ไม่นอ้ยกวา่พนัธ์ุของเกษตรกรท่ีใชป้ลูก
อยูเ่ดิม รวมทั้งผลผลิตเป็นท่ีตอ้งการของตลาดภายในประเทศ ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตและเกิดความ
ปลอดภยัในการผลิตของเกษตรกรและผูบ้ริโภคต่อไป 
 

7. วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 
วธีิการด าเนินการ 
 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน  4 ซ ้ า ประกอบดว้ย สายพนัธ์ุถัว่เหลืองฝักสดท่ีให้
ผลผลิตฝักสดต่อไร่สูงในเขตภาคกลาง 5 สายพนัธ์ุ/พนัธ์ุ ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตและองคป์ระกอบ



 

ผลผลิตกบั 3 พนัธ์ุเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ พนัธ์ุ AGS292 เชียงใหม่  1 และนครสวรรค ์1 โดยใชข้นาดแปลง
ทดลองยอ่ย 4 x 6 เมตร พื้นท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตฝักสด 3 x 5 เมตร ใชร้ะยะปลูกระหวา่งแถว  50 เซนติเมตร 
ระยะระหวา่งหลุม  20 เซนติเมตร จ านวน  2 ตน้/หลุม ก่อนปลูกหวา่นปุ๋ยสูตร  15-15-15 อตัรา  50 กก./ไร่ 
หลงัปลูกพน่สารเคมีก าจดัวชัพืช โดยใชอ้ะลาคลอร์ (48% อีซี) อตัรา  500 มล./ไร่ เม่ือถัว่เหลืองอาย ุ 14 
วนัหลงังอก ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรา  50 กก./ไร่ โดยโรยขา้งแถวแลว้กลบปุ๋ยพูนโคนตน้ เม่ือถัว่เหลือง
ฝักสดเจริญเติบโตอยูใ่นระยะสร้างเมล็ด ใส่ปุ๋ยยเูรียอตัรา  25 กก./ไร่ โดยหวา่นระหวา่งแถวในแปลงปลูก 
ฉีดพน่สารเคมีป้องกนัและก าจดัแมลงศตัรูพืชตามความเหมาะสม เก็บเก่ียวผลผลิตฝักสดท่ีระยะ R6 
บนัทึกขอ้มูลและเก็บเก่ียวจาก 6 แถวกลาง แถวยาว 5 เมตร การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิวเิคราะห์รวม 
(combined analysis) ในขอ้มูลผลผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตในแต่ละสถานท่ีทั้ง 2 ปี 
 การบันทกึข้อมูล 

- วนัปลูก  วนังอก 50 เปอร์เซ็นต ์วนัออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์    
- วนัเก็บเก่ียว และวนัปฏิบติังานต่าง ๆ 

  - จ  านวนตน้เก็บเก่ียวผลผลิตต่อแปลงยอ่ย 
  - น ้าหนกัตน้รวมฝักและใบ ต่อแปลงยอ่ย (น ้าหนกัมวลรวม) 
  - ผลผลิตฝักรวมตน้สดต่อแปลงยอ่ย 
  - ความสูงของทรงตน้ 
  - จ านวนฝักทั้งหมด และจ านวนฝักสดคดัขนาด (ฝักท่ีมี 2 เมล็ดข้ึนไป) เฉล่ีย 10 ตน้ 
  - น ้าหนกัฝักสดคดัขนาดต่อพื้นท่ีเก็บเก่ียว (ฝักท่ีมี 2 เมล็ดข้ึนไป) 
  - น ้าหนกั 100  เมล็ดสด 
  - จ  านวนฝักมาตรฐาน 250 กรัม ทุกแปลงยอ่ย 
อุปกรณ์ 
 - ถัว่เหลืองฝักสดสายพนัธ์ุกา้วหนา้ท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีภาคกลาง 5 สายพนัธ์ุ/พนัธ์ุ 
 - ถัว่เหลืองฝักสดพนัธ์ุเปรียบเทียบ 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุ AGS292  เชียงใหม ่1 และนครสวรรค ์1 
 - ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15 อตัรา  50 กก./ไร่ ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรา  50 กก./ไร่ และปุ๋ยยเูรียอตัรา  25 
กก./ไร่ 
 - สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 
 

8. ระยะเวลา   เดือน ตุลาคม  2553     ถึง   เดือน กนัยายน 2555 
 

9. สถานทีด่ าเนินการทดลอง 
 ไร่เกษตรกรต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี  
 - ปี 2554 ปลูกเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2554  เก็บเก่ียวผลผลิตพนัธ์ุสุดทา้ยวนัท่ี 10 ตุลาคม 2554 
 - ปี 2555 ปลูกเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2555 เก็บเก่ียวผลผลิตพนัธ์ุสุดทา้ยวนัท่ี 6 กนัยายน 2555 
 ไร่เกษตรกร ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์



 

 - ปี 2554 ปลูกเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน  2554 เก็บเก่ียวผลผลิตพนัธ์ุสุดทา้ยวนัท่ี 12 กนัยายน 2554 
 - ปี 2555 ปลูกเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 เก็บเก่ียวผลผลิตพนัธ์ุสุดทา้ยวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555 
 

10.ผลการทดลองและวจิารณ์ 
การเปรียบเทยีบในไร่เกษตรกรเขตจังหวดัลพบุรี 
ผลผลติฝักรวมต้นสด 
 การใหผ้ลผลิตฝักรวมตน้สดซ่ึงเป็นลกัษณะการจ าหน่ายผลผลิตถัว่เหลืองฝักสดเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศพบวา่ พนัธ์ุเชียงใหม่ 1 ใหผ้ลผลิตฝักรวมตน้สดสูงสุดเฉล่ีย 2,195 กก./ไร่ รองลงมาคือ 
พนัธ์ุนครสวรรค ์ 1 ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 2,172  กก./ไร่ ในขณะท่ีสายพนัธ์ุ VB_LB1 ให้ผลผลิตเฉล่ีย 1,963 
กก./ไร่ ส่วนสายพนัธ์ุ MJ0004-6 ใหผ้ลผลิตฝักรวมตน้สดต ่าสุดเฉล่ีย 1,177 กก./ไร่ เม่ือน าน ้าหนกัมวล
รวมท่ีไดจ้ากการเก็บเก่ียวมาเปรียบเทียบพบวา่ พนัธ์ุเชียงใหม่ 1 ใหน้ ้าหนกัมวลรวมสูงสุดเฉล่ีย 5,129 
กก./ไร่ รองลงมาคือ สายพนัธ์ุ VB_LB2 ใหน้ ้าหนกัมวลรวม 4,247 กก./ไร่ แต่ใหผ้ลผลิตฝักรวมตน้ต ่า
กวา่พนัธ์ุนครสวรรค ์1 และสายพนัธ์ุ VB_LB1 (ตารางท่ี 1) 
 การค านวณดชันีเก็บเก่ียว (Harvest Index; HI) ของผลผลิตฝักรวมตน้สดในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
ลพบุรีพบวา่ พนัธ์ุเชียงใหม่ 1 ซ่ึงใหน้ ้าหนกัมวลรวมและผลผลิตฝักรวมตน้สดสูงสุด แต่เป็นพนัธ์ุท่ีมีค่า 
HI ต ่าสุดเฉล่ีย 0.42 โดยพนัธ์ุนครสวรรค ์1 ใหค้่า HI สูงสุดเฉล่ีย 0.57 รองลงมาคือ พนัธ์ุเชียงใหม่ 84-2 
และ MJ0101-4-6 ใหค้่า HI เฉล่ีย 0.56 และ 0.56 ตามล าดบั จากดชันีเก็บเก่ียวแสดงให้เห็นวา่ การล าเลียง
อาหารจากใบไปยงัผลผลิตของถัว่เหลืองฝักสดพนัธ์ุเชียงใหม่ 1 มีประสิทธิภาพต ่า เน่ืองจากดชันีเก็บ
เก่ียวข้ึนอยูก่บัพนัธุกรรมเป็นส าคญั (เฉลิมพล, 2542) 
ผลผลติฝักสดคัดขนาด 
 การใหผ้ลผลิตฝักสดคดัขนาดในเขตจงัหวดัลพบุรีพบวา่ พนัธ์ุนครสวรรค ์1 ใหผ้ลผลิตฝักสดคดั
ขนาดสูงสุดเฉล่ีย 752 กก./ไร่ รองลงมาคือ พนัธ์ุเชียงใหม่ 1  VB_LB1 และ AGS292 ซ่ึงใหผ้ลผลิตฝักคดั
ขนาดไม่แตกต่างกนัอยา่งเด่นชดัเฉล่ีย 674  662 และ 661 กก./ไร่ ตามล าดบั ส่วนสายพนัธ์ุ MJ0004-6 ให้
ผลผลิตฝักคดัขนาดต่อไร่ต ่าสุดเฉล่ีย 403 กก./ไร่ (ตารางท่ี 1) 
 

องค์ประกอบผลผลติของถั่วเหลืองฝักสด 
จ านวนฝักคัดขนาดต่อกโิลกรัม 
 การเปรียบเทียบมาตรฐานถัว่เหลืองฝักสดส าหรับการบริโภคภายในประเทศกบัมาตรฐานเพื่อ
การส่งออก ดา้นจ านวนฝักสดคดัขนาดต่อกิโลกรัมซ่ึงก าหนดไวต้อ้งไม่มากกวา่ 350 ฝักต่อกิโลกรัม จาก
การทดลองพบวา่ มีถัว่เหลืองฝักสด 3 สายพนัธ์ุท่ีใหจ้  านวนฝักคดัขนาดผา่นมาตรฐานท่ีก าหนด ไดแ้ก่ 
สายพนัธ์ุ MJ0004-6  MJ0101-4-6 และพนัธ์ุเชียงใหม่ 84-2 มีจ านวนฝักเฉล่ีย 314 347 และ 334 ฝัก/กก. 
ตามล าดบั ส่วนพนัธ์ุเชียงใหม่ 1 มีจ านวนฝัก/กก.สูงสุดเฉล่ีย 554 ฝัก ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีมีขนาดของฝัก
ค่อนขา้งเล็ก เช่นเดียวกบัสายพนัธ์ุ VB_LB1 และ VB_LB2 มีจ านวนฝัก 526 และ 512 ฝัก/กก. ตามล าดบั 



 

(ตารางท่ี 1) นอกจากนั้นพบวา่จ านวนฝักคดัขนาดต่อกิโลกรัมของถัว่เหลืองฝักสดท่ีปลูกในเขตจงัหวดั
ลพบุรีมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มในแต่ละปีท่ีท าการทดลอง 
น า้หนัก 100 เมลด็สด 
 องคป์ระกอบผลผลิตถัว่เหลืองฝักสดในดา้นน ้าหนกั 100 เมล็ดสดพบวา่ สายพนัธ์ุ MJ0004-6 ให้
น ้าหนกั 100 เมล็ดสดสูงสุดเฉล่ีย 72.8 กรัม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจ านวนฝักต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ พนัธ์ุ
เชียงใหม่ 84-2 และ MJ0101-4-6 ใหน้ ้าหนกั 100 เมล็ดสดเฉล่ีย 67.6 และ 63.1 กรัม ตามล าดบั ในขณะท่ี
สายพนัธ์ุ VB_LB1 ใหน้ ้าหนกั 100 เมล็ดสดต ่าสุดเฉล่ีย 39.6 กรัม (ตารางท่ี 1) นอกจากนั้นพบวา่น ้าหนกั 
100 เมล็ดสดท่ีไดจ้ากการทดลองมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มในแต่ละปีท่ีท าการทดลอง แสดงให้
เห็นวา่สภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัประการหน่ึงมีผลต่อการก าหนดน ้าหนกัเมล็ดสดของถัว่เหลืองฝักสด 
จ านวนฝักคัดขนาดต่อต้น 
 การใหจ้ านวนฝักต่อตน้พบวา่ สายพนัธ์ุ VB_LB2 ใหจ้  านวนฝักสูงสุดเฉล่ีย 80.1 ฝัก/ตน้ 
รองลงมาคือ พนัธ์ุนครสวรรค ์ 1 และเชียงใหม่ 1 ใหจ้  านวนฝักเฉล่ีย 77.8 และ 72.8 ฝัก/ตน้ ตามล าดบั 
ส่วนสายพนัธ์ุ MJ0004-6 ใหจ้  านวนฝักต ่าสุดเฉล่ีย 41.4 ฝัก/ตน้ เม่ือพิจารณาจ านวนฝักคดัขนาดต่อตน้
พบวา่ พนัธ์ุนครสวรรค ์ 1 ใหจ้  านวนฝักคดัขนาดสูงสุดเฉล่ีย 32.3 ฝัก/ตน้ รองลงมาคือ สายพนัธ์ุ 
VB_LB1 ใหจ้  านวนฝักคดัขนาดเฉล่ีย 31.2 ฝัก/ตน้ ส่วนสายพนัธ์ุ MJ0004-6 ใหจ้  านวนฝักคดัขนาดต ่าสุด
เฉล่ีย 13.0 ฝัก/ตน้ (ตารางท่ี 2) จะเห็นไดว้า่พนัธ์ุเชียงใหม่ 1 แมว้า่ใหจ้  านวนฝักทั้งหมดต่อตน้มีค่าเฉล่ีย
สูงแต่ใหจ้  านวนฝักคดัขนาดต่อตน้ค่อนขา้งต ่า 
ขนาดของฝักสด 
 การเปรียบเทียบขนาดของฝักถัว่เหลืองฝักสดส าหรับการบริโภคภายในประเทศกบัมาตรฐาน
เพื่อการส่งออก ดา้นความกวา้งและความยาวของฝักพบวา่ ทุกสายพนัธ์ุมีความกวา้งของฝักคดัขนาดต ่า
กวา่มาตรฐานเพื่อการส่งออกท่ีก าหนดความกวา้งอยา่งนอ้ย 1.4 เซนติเมตร โดยพนัธ์ุท่ีมีความกวา้งของ
ฝักมากท่ีสุดคือ MJ0004-6 มีความกวา้งเฉล่ีย 1.38 เซนติเมตร ส่วนพนัธ์ุนครสวรรค ์ 1 มีความกวา้งของ
ฝักนอ้ยท่ีสุดเฉล่ีย 1.07 เซนติเมตร ส าหรับขนาดความยาวของฝักพบวา่ ทุกสายพนัธ์ุมีผา่นมาตรฐานการ
ส่งออกท่ีก าหนด ซ่ึงพนัธ์ุเชียงใหม่ 84-2 มีความยาวของฝักมากท่ีสุดเฉล่ีย 6.09 เซนติเมตร ส่วนสายพนัธ์ุ 
VB_LB1 มีความยาวของฝักนอ้ยท่ีสุดเฉล่ีย 5.19 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) นอกจากนั้นยงัพบวา่ขนาดของ
ฝักมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มในแต่ละปีท่ีท าการทดลอง 
ความสูงของทรงต้น 
 ความสูงของทรงตน้เป็นปัจจยัหน่ึงในการเลือกใชพ้นัธ์ุปลูกของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่เหลืองฝักสด
ในพื้นท่ีภาคกลางส าหรับบริโภคภายในประเทศ เกษตรกรจะชอบลกัษณะพนัธ์ุท่ีมีความสูงของทรงตน้
อยูร่ะหวา่ง 50-60 เซนติเมตร เน่ืองจากเม่ือท าการมดัผลผลิตฝักรวมตน้ขายเป็นมดัจะไดล้กัษณะมดัท่ี
สวยงาม นอกจากนั้นพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะทรงตน้ท่ีดีจะท าใหไ้ดผ้ลผลิตฝักรวมตน้ต่อไร่สูงข้ึน จากการ
ทดลองพบวา่ สายพนัธ์ุ VB_LB1 มีความสูงทรงตน้สูงสุดเฉล่ีย 68.3 เซนติเมตร รองลงมาคือ VB_LB2 
และพนัธ์ุนครสวรรค ์ 1 มีความสูงทรงตน้เฉล่ีย 63.9 และ 61.9 เซนติเมตร ตามล าดบั ส่วนสายพนัธ์ุ



 

ส าหรับการผลิตเพื่อการส่งออก ไดแ้ก่ สายพนัธ์ุ MJ0004-6  MJ0101-4-6 และพนัธ์ุเชียงใหม่ 84-2 มี
ความสูงทรงตน้ค่อนขา้งเต้ียอยูร่ะหวา่ง 30-35 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 
 

   

ภาพที ่1  ลกัษณะความสูงของทรงตน้และการติดฝักของถัว่เหลืองฝักสดท่ีปลูกในเขตจงัหวดัลพบุรี 
 

การเปรียบเทยีบในไร่เกษตรกรเขตจังหวดันครสวรรค์ 
ผลผลติฝักรวมต้น 
 การใหผ้ลผลิตฝักรวมตน้ในพื้นท่ีจงัหวดันครสวรรค ์ พบวา่ พนัธ์ุเชียงใหม่ 1 ใหผ้ลผลิตฝักรวม
ตน้สดสูงสุดเฉล่ีย 2,770 กก./ไร่ รองลงมาคือ สายพนัธ์ุ VB_LB2 และ VB_LB1 ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 2,684 
และ 2,193 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั ส่วนพนัธ์ุนครสวรรค ์1 ใหผ้ลผลิตฝักรวมตน้สดต ่าสุดเฉล่ีย 1,898 
กก./ไร่ เม่ือน าขอ้มูลน ้าหนกัมวลรวมท่ีไดจ้ากการเก็บเก่ียวมาเปรียบเทียบพบวา่ พนัธ์ุเชียงใหม่ 1 ซ่ึง
ใหผ้ลผลิตฝักรวมตน้สูงสุดเป็นพนัธ์ุท่ีใหน้ ้าหนกัมวลรวมสูงสุดเฉล่ีย 4,620 กก./ไร่ รองลงมาคือ สาย
พนัธ์ุ VB_LB2 ใหน้ ้าหนกัมวลรวมเฉล่ีย 4,259 กก./ไร่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัใหผ้ลผลิตฝักรวมตน้ ส่วนสาย
พนัธ์ุ VB_LB1 ใหน้ ้าหนกัมวลรวมเฉล่ีย 2,193 กก./ไร่ (ตารางท่ี 1) 
 การค านวณดชันีเก็บเก่ียว (HI) ของผลผลิตฝักรวมตน้สดในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครสวรรคพ์บวา่ 
สายพนัธ์ุ MJ0101-4-6 ใหค้่า HI สูงสุดเฉล่ีย 0.68 รองลงมาคือ พนัธ์ุนครสวรรค ์ 1 และสายพนัธ์ุ 
MJ0004-6 ใหค้่า HI เฉล่ีย 0.67 และ 0.67 ตามล าดบั ส่วนพนัธ์ุเชียงใหม่ 1 ซ่ึงใหน้ ้าหนกัมวลรวมและ
ผลผลิตฝักรวมตน้สูงสุด เป็นพนัธ์ุท่ีมีค่า HI ต ่าสุดเฉล่ีย 0.59 จากดชันีเก็บเก่ียวในการปลูกถัว่เหลืองใน
เขตจงัหวดันครสวรรคมี์ HI สูง แสดงใหเ้ห็นวา่ประสิทธิภาพในการถ่ายเทสารสังเคราะห์จากส่วนสะสม
อาหารไปยงัผลผลิตมีประสิทธิภาพสูง (เฉลิมพล, 2542) 
ผลผลติฝักคัดขนาด 
 การคดัขนาดฝักของถัว่เหลืองฝักสดท่ีปลูกในพื้นท่ีจงัหวดันครสวรรคพ์บวา่ พนัธ์ุเชียงใหม่ 1 
ใหผ้ลผลิตฝักคดัขนาดสูงสุดเท่ากบั 796 กก./ไร่ และมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัทุกสาย
พนัธ์ุ/พนัธ์ุ รองลงมาคือ สายพนัธ์ุ VB_LB2 ใหผ้ลผลิตฝักคดัขนาดเท่ากบั 703 กก./ไร่ ในขณะท่ีสาย
พนัธ์ุ MJ0004-6 ใหผ้ลผลิตฝักคดัขนาดต่อไร่ต ่าสุดเท่ากบั 509 กก./ไร่ (ตารางท่ี 3) 

MJ0004-6 เชียงใหม่ 84-2 VB_LB1 



 

องค์ประกอบผลผลติของถั่วเหลืองฝักสด 
จ านวนฝักคัดขนาดต่อกโิลกรัม 
 การเปรียบเทียบมาตรฐานจ านวนฝักคดัขนาดต่อกิโลกรัมพบวา่ มีถัว่เหลืองฝักสด 2 สายพนัธ์ุท่ี
มีคุณภาพผา่นมาตรฐาน ไดแ้ก่ สายพนัธ์ุ MJ0004-6 และ MJ0101-4-6 มีจ านวนฝักเฉล่ีย 302 และ 346 
ฝัก/กก. ตามล าดบั ส่วนพนัธ์ุเชียงใหม่ 1 ซ่ึงใหผ้ลผลิตฝักรวมตน้และผลผลิตฝักคดัขนาดใหจ้ านวนฝัก 
554 ฝัก/กก. และสายพนัธ์ุ VB_LB 1 มีจ านวนฝัก/กก. สูงสุดเฉล่ีย 586 ฝัก (ตารางท่ี 3) 
น า้หนัก 100 เมลด็สด 
 การศึกษาน ้าหนกั 100 เมล็ดสดพบวา่ สายพนัธ์ุ MJ0004-6 ใหน้ ้าหนกั 100 เมล็ดสดสูงสุดเฉล่ีย 
81.2 กรัม รองลงมาคือ สายพนัธ์ุ MJ0101-4-6 และพนัธ์ุเชียงใหม่ 84-2 ใหน้ ้าหนกั 100 เมล็ดสดเฉล่ีย 
72.2 และ 68.1 กรัม ตามล าดบั จากการทดลองเห็นไดว้า่ พนัธ์ุถัว่เหลืองฝักสดเพื่อการส่งออกมีน ้าหนกั 
100 เมล็ดสดแตกต่างกบัสายพนัธ์ุ/พนัธ์ุอ่ืน ๆ ค่อนขา้งเด่นชดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจ านวนฝักต่อกิโลกรัม 
ส่วนสายพนัธ์ุ VB_LB1 ใหน้ ้ าหนกั 100 เมล็ดสดต ่าสุดเฉล่ีย 44.3 กรัม (ตารางท่ี 3) 
จ านวนฝักต่อต้น 
 การใหจ้  านวนฝักต่อตน้พบวา่ พนัธ์ุเชียงใหม่ 1 ให้จ  านวนฝักสูงสุดเฉล่ีย 55.5 ฝัก/ตน้ รองลงมา
คือ สายพนัธ์ุ VB_LB2  ใหจ้  านวนฝักเฉล่ีย 54.5  ฝัก/ตน้ ในขณะท่ีสายพนัธ์ุ VB_LB1 ใหจ้  านวนฝักเฉล่ีย 
48.4 ฝัก/ตน้ ส่วนสายพนัธ์ุ MJ0101-4-6 ใหจ้  านวนฝักต ่าสุดเฉล่ีย 31.6 ฝัก/ตน้ เม่ือพิจารณาจ านวนฝักดี
ต่อตน้พบวา่ พนัธ์ุเชียงใหม่ 1 ใหจ้  านวนฝักดีสูงสุดเฉล่ีย 40.1 ฝัก/ตน้ รองลงมาคือ สายพนัธ์ุ VB_LB2 
ใหจ้  านวนฝักดีเฉล่ีย 33.3 ฝัก/ตน้ ส่วนสายพนัธ์ุ MJ0004-6 ใหจ้  านวนฝักดีต ่าสุดเฉล่ีย 17.4 ฝัก/ตน้ 
(ตารางท่ี 2) นอกจากนั้นพบวา่ จ  านวนฝักต่อตน้มีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มในแต่ละปี ซ่ึงจ านวนฝัก
ต่อตน้ของถัว่เหลืองตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มและการเขตกรรม ส่วนจ านวนเมล็ดต่อฝักจะไม่ไดผ้นั
แปรต่อสภาพแวดลอ้ม (อภิพรรณ, 2546) 
ขนาดของฝักสด 
 การศึกษาความกวา้งและความยาวของฝักถัว่เหลืองฝักสดส าหรับการบริโภคภายในประเทศ 
พบวา่ การปลูกในเขตจงัหวดันครสวรรคมี์เพียงสายพนัธ์ุ MJ0004-6 ท่ีใหข้นาดของฝักผา่นมาตรฐานถัว่
เหลืองฝักสดเพื่อการส่งออกท่ีก าหนด มีความกวา้งของฝักเฉล่ีย 1.41 เซนติเมตร และมีความยาวของฝัก
เฉล่ีย 5.76 เซนติเมตร ส่วนสายพนัธ์ุถัว่เหลืองฝักสดท่ีเหลือมีความกวา้งของฝักคดัขนาดต ่ากวา่มาตรฐาน 
แต่ทุกสายพนัธ์ุ/พนัธ์ุมีความยาวของฝักคดัขนาดผา่นมาตรฐานการส่งออกท่ีก าหนด (ตารางท่ี 4) 
ความสูงของทรงต้น 
 ความสูงของทรงตน้ในปลูกถัว่เหลืองฝักสดในเขตจงัหวดันครสวรรคพ์บวา่ สายพนัธ์ุ VB_LB1 
มีความสูงของทรงตน้สูงสุดเฉล่ีย 68.3 เซนติเมตร รองลงมาคือ สายพนัธ์ุ VB_LB2 มีความสูงของทรง
ตน้เฉล่ีย 63.9 เซนติเมตร ส่วนสายพนัธ์ุท่ีเนน้การผลิตเพื่อการส่งออก ไดแ้ก่ สายพนัธ์ุ MJ0004-6  
MJ0101-4-6 และพนัธ์ุเชียงใหม่ 84-2 มีความสูงทรงตน้ค่อนขา้งเต้ียอยูร่ะหวา่ง 30-35 เซนติเมตร (ตาราง
ท่ี 4) ซ่ึงมีลกัษณะความสูงของทรงตน้เช่นเดียวกนักบัการปลูกในเขตจงัหวดัลพบุรี 
 



 

11. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การปลูกถัว่เหลืองฝักสดในเขตจงัหวดัลพบุรีและนครสวรรค ์ ถัว่เหลืองฝักสดพนัธ์ุเชียงใหม่ 1 
ใหผ้ลผลิตฝักรวมตน้สดสูงสุดเฉล่ีย 2,195 และ 2,770 กก./ไร่ ตามล าดบั ส่วนการใหผ้ลผลิตฝักสดคดั
ขนาดในเขตจงัหวดัลพบุรีพนัธ์ุนครสวรรค ์ 1 ใหผ้ลผลิตฝักคดัขนาดสูงสุดเฉล่ีย 752 กก./ไร่ และในเขต
จงัหวดันครสวรรคพ์นัธ์ุเชียงใหม่ 1 ใหผ้ลผลิตฝักคดัขนาดสูงสุดเฉล่ีย 796 กก./ไร่ ในขณะท่ีสายพนัธ์ุ 
LB_VB1 ใหผ้ลผลิตฝักรวมตน้สดค่อนขา้งสูงทั้งในเขตจงัหวดัลพบุรีและนครสวรรคเ์ฉล่ีย 1,963 และ 
2,193 กก./ไร่ ตามล าดบั การศึกษาคุณภาพของผลผลิตพบวา่ ถัว่เหลืองฝักสดทุกสายพนัธ์ุ/พนัธ์ุท่ีปลูกใน
พื้นท่ีภาคกลางมีขนาดของฝักและจ านวนฝักต่อกิโลกรัมต ่ากวา่มาตรฐานถัว่เหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก
เกรดเอ โดยเฉพาะความกวา้งของฝักซ่ึงทุกพนัธ์ุใหค้วามกวา้งนอ้ยกวา่ 1.4 เซนติเมตร ดา้นความสูงของ
ทรงตน้ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงในการเลือกใชพ้นัธ์ุของเกษตรกรพบวา่ สายพนัธ์ุ/พนัธ์ุของถัว่เหลืองฝักสดเพื่อ
การส่งออกมีความสูงของทรงตน้อยูร่ะหวา่ง 30-35 เซนติเมตร ซ่ึงเป็นลกัษณะทางการเกษตรท่ีไม่
เหมาะสมกบัตลาดการบริโภคภายในประเทศ ท าใหไ้ม่เป็นท่ีสนใจของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่เหลืองฝักสด
ในพื้นท่ีภาคกลาง 
 

12. การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 - การแนะน าพนัธ์ุถัว่เหลืองฝักสดท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีภาคกลาง และเป็นพนัธ์ุท่ีเหมาะสม
กบัตลาดการบริโภคภายในประเทศ 
 - แนวทางการปรับปรุงพนัธ์ุและคดัเลือกสายพนัธ์ุ/พนัธ์ุถัว่เหลืองฝักสดส าหรับตลาดการบริโภค
ภายในประเทศต่อไป 
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15. ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 
ตารางที ่ 1   ค่าเฉล่ียผลผลิตของสายพนัธ์ุถัว่เหลืองฝักสดท่ีปลูกในสภาพไร่ท่ีไร่เกษตรกร อ าเภอเมือง  จงัหวดัลพบุรี 

 ในฤดูฝน ปี 2554 และ 2555 
สายพนัธ์ุ/พนัธ์ุ น ้าหนกัมวล ผลผลิตฝักรวม ผลผลิตฝักคดั จ านวนฝัก นน .100 เมลด็ 
 รวม (กก./ไร่) ตน้สด (กก./ไร่) ขนาด (กก./ไร่) ต่อกิโลกรัม สด (กรัม) 
VB_LB1 4,018 1,963 662 526 39.6 
VB_LB2 4,247 1,912 557 512 42.1 
MJ0004-6 2,236 1,177 403 314 72.8 
MJ0101-4-6 2,145 1,202 488 347 63.1 
เชียงใหม่ 84-2 2,498 1,408 577 334 67.6 
AGS292 3,659 1,867 661 500 48.6 
นครสวรรค ์1 3,808 2,172 752 468 46.5 
เชียงใหม่ 1 5,129 2,195 674 554 48.3 
เฉล่ีย 3,467 1,737 597 444 53.6 
CV (%) (note) (note) (note) 7.5 6.8 
Y x T1/ - - - * * 
2-Y means at  each T 
LSD (5%) 

- - - 12.2 5.5 

หมายเหตุ : 1/  Interaction between year (Y) and treatment (T)  
                   Note : Combined ANOV cannot be performed because errors are heterogeneous 
 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ียองคป์ระกอบผลผลิตและอายเุก็บเก่ียว ของสายพนัธ์ุถัว่เหลืองฝักสดท่ีปลูกในไร่เกษตรกร  
                  อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ในฤดูฝน ปี 2554 และ 2555 
สายพนัธ์ุ/พนัธ์ุ จ านวนฝัก/ตน้ ฝักคดัขนาด/ ขนาดของฝัก (ซม.) ความสูง อายเุก็บเก่ียว 
 (ฝัก)  ตน้ (ฝัก) ความกวา้ง ความยาว (ซม.) (วนั) 
VB_LB1 69.1 31.2 1.10 5.19 63.5 72 
VB_LB2 80.1 27.3 1.18 5.46 57.3 72 
MJ0004-6 41.4 13.0 1.38 5.98 33.0 71 
MJ0101-4-6 45.7 17.6 1.37 5.48 34.5 64 
เชียงใหม่ 84-2 47.8 20.0 1.40 6.09 35.4 64 
AGS292 59.5 23.1 1.14 5.38 44.1 68 
นครสวรรค ์1 77.8 32.3 1.07 5.63 64.8 66 
เชียงใหม่ 1 72.8 24.9 1.24 5.21 55.6 75 
เฉล่ีย 61.8 23.7 1.23 5.55 48.5 69 
CV (%) (note) (note) 4.0 3.6 5.0 - 
Y x T1/ - - * * * - 
2-Y means at  each T 
LSD (5%) 

- - 0.07 0.29 3.67 - 

หมายเหตุ : 1/  Interaction between year (Y) and treatment (T)  
                   Note : Combined ANOV cannot be performed because errors are heterogeneous 



 
ตารางที ่3  ค่าเฉล่ียผลผลิตของสายพนัธ์ุถัว่เหลืองฝักสดท่ีปลูกในไร่เกษตรกร อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์ 
                   ในฤดูฝน ปี 2554 และ 2555 
สายพนัธ์ุ/พนัธ์ุ น ้าหนกัมวล ผลผลิตฝักรวม ผลผลิตฝักคดั จ านวนฝัก นน .010 เมลด็ 
 รวม (กก./ไร่) ตน้สด (กก./ไร่) ขนาด (กก./ไร่) ต่อกิโลกรัม สด (กรัม) 
VB_LB1 3,556 2,193    593 cd 586 44.3 
VB_LB2 4,259 2,684 703 b 524 47.7 
MJ0004-6 3,198 2,172 509 d 302 81.2 
MJ0101-4-6 2,923 1,994    621 bc 346 72.2 
เชียงใหม่ 84-2 3,257 2,144    627 bc 361 68.1 
AGS292 3,207 2,016    583 cd 508 56.1 
นครสวรรค ์1 2,806 1,898 526 d 512 47.7 
เชียงใหม่ 1 4,620 2,770 796 a 554 48.6 
เฉล่ีย 3,478 2,234 620 461 58.2 
CV (%) (note) (note) 12.9 (note) (note) 
Y x T1/ - - ns - - 
2-Y means at  each T 
LSD (5%) 

- - - - - 

หมายเหตุ : 1/  Interaction between year (Y) and treatment (T)  
                   Note : Combined ANOV cannot be performed because errors are heterogeneous 
 

ตารางที ่4  ค่าเฉล่ียองคป์ระกอบผลผลิตและอายเุก็บเก่ียว ของสายพนัธ์ุถัว่เหลืองฝักสดท่ีปลูกในไร่เกษตรกร  
                  อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์ในฤดูฝน ปี 2554 และ 2555 
สายพนัธ์ุ/พนัธ์ุ จ านวนฝัก/ตน้ ฝักคดัขนาด/ ขนาดของฝัก (ซม.) ความสูง อายเุก็บเก่ียว 
 (ฝัก)  ตน้ (ฝัก) ความกวา้ง ความยาว (ซม.) (ฝัก) 
VB_LB1 48.4 29.0 0.99 4.91 68.3 74 
VB_LB2 54.5 33.3 1.15 5.14 63.9 79 
MJ0004-6 34.1 17.4 1.41 5.76 32.5 66 
MJ0101-4-6 31.6 21.3 1.28 5.42 30.8 60 
เชียงใหม่ 84-2 34.6 21.2 1.29 5.83 34.1 61 
AGS292 35.8 23.9 1.21 5.27 49.6 70 
นครสวรรค ์1 48.4 25.1 1.06 5.40 61.9 65 
เชียงใหม่ 1 55.5 40.1 1.20 5.25 60.2 83 
เฉล่ีย 42.8 26.4 1.20 5.37 50.1 70 
CV (%) 8.8 14.1 1.8 3.0 4.0 - 
Y x T1/ * * * * * - 
2-Y means at  each T 
LSD (5%) 

6.1 6.5 0.04 0.30 3.27 - 

หมายเหตุ : 1/  Interaction between year (Y) and treatment (T)  
                   Note : Combined ANOV cannot be performed because errors are heterogeneous 


