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7. บทคัดย่อ 
การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดเพ่ือผลผลิตสูง ขนาดเมล็ดใหญ่ คุณภาพการบริโภคดี และปรับตัวได้กับ

สภาพแวดล้อมภาคกลาง โดยการฉายรังสี ด าเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2558 
ผลการทดลอง พบว่า LD50 และ GR50 ของถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 และ AGS292 เท่ากับ 200 เกรย์ 
ท าการฉายรังสีที่อัตรา 200 เกรย์ และเก็บเกี่ยว 2 ฝัก จาก M1 ทุกต้นรวมกันได้เมล็ด M2-single และ M2 รวม 
(M2-bulk) ปลูกสายพันธุ์กลายชั่วที่ 2 ในฤดูฝน ปี 2556 มีฝนตกหนักหลังการปลูก ท าให้ถั่วเหลืองฝักสดฉายรังสี 
พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 มีจ านวนต้นรอดชีวิตเพียง 159 ต้น และ พันธุ์ AGS292 จ านวน 37 ต้น จึงท าการเก็บเกี่ยว
แบบรวมต้น เพ่ือเพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธุ์ M3 ในฤดูแล้ง ปี 2557 ได้เมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ AGS ฉายรังสี จ านวน 0.77 
กิโลกรัม และเชียงใหม่ 84-2 ฉายรังสี จ านวน 2.69 กิโลกรัม ปลูก M4 ในฤดูแล้ง ปี 2558 ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิต
โดยเก็บฝักต่อต้น ถั่วเหลือง ฝักสดพันธุ์ AGS 292 ฉายรังสี จ านวน 1,475 ฝัก และเชียงใหม่ 84-2 ฉายรังสี 
จ านวน 3,691 ฝัก  
 

ค าหลัก: ถั่วเหลืองฝักสด การกลายพันธ์ุ การฉายรังส ี
 
 



 

ABSTRACT 
Vegetable soybean improvement using irradiation for high yield, large seed size, good 

taste, and adaptable to the Central Region of Thailand. Irradiated dry seed of 2 vegetable 
soybean varieties CM 84-2, and AGS 292 with dose of 200 Gy gamma rays. The experiment was 
carried out in the field at Chai Nat Field Crops Research Center during 2013-2015. At maturity, 
all M1 plants were harvested and the seed was bulked. No selection was made. Survival of 2 
mutant lines of CM84-2 and AGS 292 were 159 plants and 37 plants, respectively, due to heavy 
rainfall after sowing. No selection was made. All M3 plants were harvested and the seed was 
bulked of 0.77 kg for AGS 292 and 2.69 kg for CM84-2. In the dry season of 2015, the seed from 
2 pods of each plant in a population of M4 generation were harvested and bulked. In M4 
generation, the individual pod harvested of 1,475 and 3,691 pods for AGS 292 and CM 84-2, 
respectively. 

 

Key words: vegetable soybean, mutant, irradiated 
 

8. ค าน า 
ถั่วเหลืองฝักสด เป็นพืชเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย 

อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตและคุณภาพ อยู่ระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงหรือต่ า
กว่านี้ จะมีผลต่อการออกดอก ปริมาณดอก จ านวนข้อลดลง (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2539) อุณหภูมิมากกว่า 30 
องศาเซลเซียส จะท าให้เปลือกฝักหนา ซึ่งสภาพโดยทั่วไปของภาคกลาง มีอุณหภูมิต่ าสุด 18-20 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ขณะที่แหล่งปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือ ซึ่งมีอุณหภูมิต่ าสุด 16-19 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส อย่างไร   ก็ตาม การปลูกถั่วเหลืองฝักสดในแต่ละแหล่ง
ปลูกของประเทศไทย พบว่า การปลูกถั่วเหลืองฝักสดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง เช่น ลักษณะการตกของฝนเปลี่ยนแปลงไป อุณหภูมิในระหว่างการปลูกเพ่ิมสูงขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วน
มีผลต่อการเจริญเติบโต การออกดอก และผลผลิตของถั่วเหลือง   

ปัจจุบัน ความต้องการถั่วเหลืองฝักสดของตลาดภายในท้องถิ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น และภาคกลางเป็น
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกถั่วเหลืองฝักสด หากมีพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่ให้ผลผลิตสูง และสามารถปรับตั วได้ดี 
ตลอดจนมีคุณภาพตามความต้องการตลาด และสามารถปลูกได้ตลอดปีในสภาพดังกล่าว จะเป็นทางเลือกให้
เกษตรกรส าหรับปลูกเพ่ือเพ่ิมรายได้ จึงควรมีการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่ให้ผลผลิตสูง เมล็ดโต และมี
คุณภาพสูงตามที่ตลาดต้องการ ตลอดจนปรับตัวได้ดีในเขตภาคกลาง และสามารถปลูกได้ตลอดปี การปรับปรุง
พันธุ์พืชเพ่ือให้ได้พันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติดีกว่าเดิมนั้น สิ่งส าคัญคือ การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้
เกิดขึ้น นอกจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์พ่อแม่ที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมแล้ว ยังมีการชักน าให้เกิด
การกลายพันธุ์โดยใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ เช่น รังสี หรือสารเคมี เมื่อเกิดการกลายพันธุ์และตามด้วยการ
คัดเลือกตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์ ท าให้มีโอกาสส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการปรับปรุงพันธุ์    



 

ถั่วเหลืองที่ประสบผลส าเร็จโดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ ในประเทศไทยที่ผ่านมา ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์
เพ่ือต้านทานโรคราสนิม (มณฑา และคณะ, 2549; สุมินทร์, 2537) ต้านทานโรคแอนแทรกโนส (ศุภชัย, 2534) 
และเพ่ือโปรตีนสูง (เบญจมาศ และคณะ, 2549) เป็นต้น ดังนั้น การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดโดยการชักน าให้
เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมาในประชากรถั่วเหลืองฝักสด จึงมีความเป็นได้สูงในการชักน าให้เกิดความ
แปรปรวนทางพันธุกรรมในลักษณะที่ต้องการได้ ซึ่งการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีนี้ เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการปรับปรุง
พันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด ให้มีผลผลิตสูง มีลักษณะ และการปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมภาคกลาง และสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

 

9. วิธีด าเนินการทดลอง 
อุปกรณ์ 

1. ถั่วเหลืองฝักสดฉายรังสี พันธุ์ เชียงใหม่ 84-2 และ AGS292 
2. ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 13-13-21 และปุ๋ย 46-0-0 
3. สารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์ป้องกันเชื้อรา  
4. เวอร์เนีย, ไม้บรรทัด อุปกรณ์เก็บตัวอย่างพืช 
5. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

วิธีการ 
ปี 2556 หาปริมาณรังสีที่เหมาะสมส าหรับการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์

เชียงใหม่ 84-2 และ AGS292 มาฉายรังสีปริมาณต่างๆ ได้แก่ 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 
และ 1,800 เกรย์ แล้วน าไปปลูกที่กระบะเพาะช า ปลูกเป็นแถว โดยปลูกเมล็ดที่ไม่ฉายรังสีเปรียบเทียบ จ านวน
แถวตามปริมาณรังสี เมื่ออายุประมาณ 30 วัน นับจ านวนต้นที่อยู่รอดในแต่ละปริมาณรังสี คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ แล้ว
ปรับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของถั่วที่ไม่ได้ฉายรังสี โดยปรับจ านวนต้นรอดของถั่วที่ไม่ได้ฉายรังสีเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
หาค่าความสัมพันธ์ของปริมาณรังสีกับเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของต้นกล้า  โดยให้ปริมาณรังสีอยู่บนแกน X 
เปอร์เซ็นต์ความอยู่รอดอยู่บนแกน Y จากจุด 50 เปอร์เซ็นต์ของแกน Y ลากเส้นออกมาตัดเส้นเปอร์เซ็นต์ความ
อยู่รอด และลากลงมาตัดค่าของปริมาณรังสีในแกน X ณ จุดจุดตัดบนแกน X เป็นปริมาณรังสีที่ท าให้พืชอยู่รอด 
50 เปอร์เซ็นต์ หรือตาย 50 เปอร์เซ็นต์ เรียกปริมาณรังสีนี้ว่า ค่า LD50 

การหาค่า GR50 ก็ท าเช่นเดียวกัน โดยเปลี่ยนจากการวัดเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของต้นกล้า มาเป็นการวัด
การเจริญเติบโต เมื่อต้นกล้าอายุ 7 14 21 และ 28 วัน ได้แก่ ความสูงของต้นกล้า และน้ าหนักแห้งของต้นกล้า 
หาค่าเฉลี่ยของแต่ละปริมาณรังสี คิดเปอร์เซ็นต์แล้วปรับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของถั่วที่ไม่ได้ฉายรังสี ซึ่งปริมาณรังสี
ที่ท าให้ความสูงลดลงครึ่งหนึ่งของถั่วที่ไม่ได้ฉายรังสี คือ ค่า GR50 

ปี 2556 ฉายรังสีแกมมาถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 และ AGS 292 เพ่ือสร้างประชากรของถั่ว
เหลืองฝักสดสายพันธุ์กลาย   

ฤดูแล้ง ปี 2556 น าสายพันธุ์กลายชั่วที่ 1 (M1) ปลูกพันธุ์ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา พันธุ์ละ 10 แถว 
และปลูกพันธุ์ตรวจสอบ (พันธุ์ตรวจสอบแกมมา) คั่นจ านวน 2 แถว บันทึกวันปลูก วันงอก จ านวนต้นงอก วันเก็บ



 

เกี่ยว อาการใบขาวเนื่องจากผลของการฉายรังสี น้ าหนักเมล็ดต่อต้น เมื่อฝักแก่ท าการเก็บเกี่ยว 2 ฝักจาก M1 ทุก
ต้น รวมกันได้เมล็ด M2 รวม (M2 – bulk)  

ฤดูฝน ปี 2556 สายพันธุ์กลายชั่วที่ 2 (M2) ปลูกถั่วเหลืองฝักสดที่ได้จากการเก็บเกี่ยวเมล็ดแบบรวมเป็น
แถว พันธุ์ละ 10 แถว และปลูกพันธุ์ตรวจสอบคั่น จ านวน 2 แถว ในฤดูปลูกนี้ท าการคัดเลือกต้นที่มีลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ ลักษณะการทางเกษตรดี เช่น จ านวนต้นไม่ล้ม ฝักดก และการสะสมเมล็ดในฝักสมบูรณ์ ท าการ
เก็บเกี่ยว 2 แบบ คือ เก็บฝักจากต้นที่คัดไว้แบบแยกต้น ได้ M3-single อีกแบบหนึ่งเก็บรวม 2 ฝักจาก M2 ทุกต้น 
ได้เมล็ด M3-bulk บันทึกวันปลูก วันงอก วันเก็บเกี่ยว จ านวนต้นงอก ความสูงต้น จ านวนฝักต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อ
ฝัก น้ าหนักเมล็ดต่อต้น ขนาดเมล็ดและลักษณะเด่นที่ท าการคัดเลือกไว้ คัดต้นถั่วเหลืองฝักสดตามวัตถุประสงค์
ข้างต้น และมีน้ าหนักฝักต่อต้นสูงกว่าพันธุ์ตรวจสอบ 

ฤดูแล้ง ปี 2557 สายพันธุ์กลายชั่วที่ 3 (M3) ปลูกถั่วเหลืองพันธุ์กลาย M3-single แบบ 1 ต้นต่อแถว 
จ านวน 10 แถว แล้วปลูกพันธุ์ตรวจสอบคั่นจ านวน 2 แถว ส าหรับ M3-bulk ท าการปลูกเช่นเดียวกับ M1 และ M2 
การคัดเลือกใน M3-single ท าการคัดต้นหรือแถวที่ตรงตามวัตถุประสงค์  ส่วน M3-bulk ท าการคัดเลือก
เช่นเดียวกับ M2 เก็บเกี่ยวต้นที่คัดไว้แบบแยกต้น ได้เมล็ด M4-single ส่วนที่ท าการคัดแถว เก็บทุกฝักของต้นที่ดีใน
แถวคัดเมล็ดรวมกันได้ M4-bulk บันทึกวันปลูก วันงอก จ านวนต้นงอก วันเก็บเกี่ยว น้ าหนักเมล็ดต่อต้น เก็บเกี่ยว
ถั่วเหลืองพันธุ์กลายโดยเลือกแถวที่มีความงอก ลักษณะการทางเกษตรดี เช่น จ านวนต้นไม่ล้ม ฝักดก และการสะสม
เมล็ดในฝักสมบูรณ์ และลักษณะการปรับตัวต่อสภาวะแห้งแล้ง จ านวนฝัก และน้ าหนักฝักต่อต้นสูง 

ฤดูแล้ง ปี 2558 สายพันธุ์กลายชั่วที่ 4 (M4) การปลูก การคัดเลือก ตลอดจนการเก็บเกี่ยว และการบันทึก
ลักษณะต่างๆ ของ M4-single และ M4-bulk ท าเช่นเดียวกับ M3 ได้เมล็ด M5-single และ M5-bulk ท าการรวม
เมล็ด M5 ที่คัดเลือกได้จากพันธุ์และทรีตเมนต์เดียวกันเข้าด้วยกัน เพ่ือเป็นสายพันธุ์ หาค่าเฉลี่ยลักษณะต่างๆ จาก
จ านวนต้นที่มารวมกันของแต่ละสายพันธุ์  

การปลูก ก่อนปลูกทุกแปลงย่อยได้รับปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 1 ตันต่อไร่ และปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 30 
กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ า ¾ ของแปลง รอให้น้ าซึมทั่วแปลง จึงระบายน้ าออก ท าการปลูกถั่วเหลืองฝักสด หลังให้น้ า
แล้ว 1-2 วัน โดย ก่อนปลูกหรือหยอดเมล็ด คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อราเบนโนมิล ปลูกโดยใช้ระยะ
ระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ระยะหลุม 20 เซนติเมตร พ่นสารเคมีคุมวัชพืชอลาคลอร์ อัตรา 500 มิลลิ ลิตรต่อไร่
ทันทีหลังปลูก เมื่อถั่วเหลืองงอกประมาณ 2 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยเคมี 13-13-21 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยข้าง
แถวแล้วกลบพูนโคนต้น หลังปลูก 40-45 วัน ใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยข้างแถวแล้วกลบพูนโคน
ต้นเมื่อถั่วเหลืองอยู่ในระยะออกดอก พ่นสารเคมีป้องกันศัตรูพืชตามความจ าเป็น  
การบันทึกข้อมูล  วันออกดอก 50% ความสูงต้น จ านวนข้อต่อต้น จ านวนกิ่งต่อต้น และจ านวนฝักต่อต้น (เฉลี่ย 
10 ต้น) น้ าหนักเมล็ด 
ระยะเวลาและสถานที่ท าการทดลอง 
ระยะเวลา : เดือนตุลาคม 2556- กันยายน 2558  
สถานที่ด าเนินการทดลอง : ศูนยว์ิจัยพืชไร่ชัยนาท  

 



 

10. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ผลการทดลอง พบว่า LD50 และ GR50 ของถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ เชียงใหม่ 84-2 และ AGS292 เท่ากับ 
200 เกรย์ (Fig. 1, 2, 3 and 4) สอดคล้องกับรายงานของ IAEA (1977) อ้างโดย สิรนุช (2536) ที่รายงานปริมาณ
รังสีแกมมาที่เหมาะสมหรับถั่วเหลือง อยู่ระหว่าง 100-200 เกรย์ ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ AGS 292 ทั้งฉายรังสีและ 
control งอก 50% เร็วกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 เท่ากับ 2 วัน โดยถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 มีเปอร์เซ็นต์
ความงอกในห้องปฏิบัติการ และสภาพแปลง เท่ากับ 88 และ 55 เปอร์เซ็นต์ใน Control และ 92 และ 71 ในฉาย
รังสี ส่วนพันธุ์ AGS292 มีเปอร์เซ็นต์ความงอกในห้องปฏิบัติการ และสภาพแปลง เท่ากับ 97 และ 62 เปอร์เซ็นต์
ใน control และ 84 และ 57 เปอร์เซ็นต์ในพันธุ์ฉายรังสี (Table 1) การเจริญเติบโตของต้น M1 ระยะต้นกล้า 
พบลักษณะการกลายของคลอโรฟิลล์ (chlorophyll mutation) โดยใบมีสีเหลือง (xanthan) เขียวอมเหลือง 
(chlorina) และรูปร่างของใบย่อยเกิดขึ้นที่ใบประกอบมีลักษณะผิดปกติ โดยใบมีลักษณะเรียวคล้ายใบพายและ
หยัก บางต้นมีลักษณะ ต้นเหลืองจะตายไป ส่วนต้นที่เขียวอมเหลือง และใบรูปร่างลักษณะผิดปกติ จะยังมีชีวิตอยู่
และมีลักษณะเป็นปกติเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น ส าหรับการออกดอก 50% ของถั่วเหลืองฝักสดที่ฉายรังสีทั้ง 2 พันธุ์ พบว่า 
การออกดอกช้ากว่าพันธุ์เดิม โดยพันธุ์ AGS292 เดิมออกดอก 50% เมื่ออายุ 24 วันหลังปลูก ขณะที่การฉายรังสี 
ออกดอก 50% อายุ 26 วันหลังปลูก พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ออกดอก 50% เมื่ออายุ 26 วันหลังปลูก แต่การฉาย
รังสี ออกดอก 50% อายุ 28 วันหลังปลูก (Table 1) ถั่วเหลืองฝักสดที่ฉายรังสี มีค่าความสูงต้น จ านวนข้อ/ต้น 
จ านวนกิ่ง/ต้น และจ านวนฝัก/ต้น เฉลี่ยต่ ากว่า control เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ AGS292 ฉายรังสี จ านวน 
362 ต้น ได้ผลผลิตเมล็ด M2 เท่ากับ 2.08 กิโลกรัม น้ าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย เท่ากับ 21.45 กรัม พันธุ์เชียงใหม่ 
84-2 ฉายรังสี จ านวน 658 ต้น ได้ผลผลิตเมล็ด M2 เท่ากับ 2.62 กิโลกรัม น้ าหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย เท่ากับ 
30.95 กรัม(Table 2) ท าการเก็บเก่ียว 2 ฝักจาก M1 ทุกต้นรวมกัน ได้เมล็ด M2-single และ M2 รวม (M2-bulk)  

ในฤดูฝน ปี 2556 ปลูกสายพันธุ์กลายชั่วที่ 2 (M2) ในเดือนมิถุนายน 2556 หลังปลูกแล้วเสร็จ มีฝนตก
หนัก น้ าท่วมแปลง ท าให้ถั่วเหลืองฝักสดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ ามาก และงอกไม่สม่ าเสมอ โดยถั่วเหลืองฝักสด
ฉายรังสีพันธุ์ชัยนาท 84-2 มีจ านวนต้นรอดชีวิต 159 ต้น และ AGS292 จ านวน 37 ต้น อายุการงอก และออก
ดอก 50% ของทั้ง 2 พันธุ์ทั้งมีการฉายรังสีและไม่ฉายรังสี ไม่แตกต่างกัน โดยมีอายุการงอก 8 วัน และออกดอก 
22 วันหลังปลูก ซึ่งงอกช้ากว่าการปลูกในฤดูแล้ง แต่ออกดอกเร็วกว่าฤดูแล้ง ส่วนการทดสอบความงอกใน
ห้องปฏิบัติการ ความงอกในพันธุ์ที่มีการฉายรังสีมีเปอร์เซ็นต์ต่ ากว่าพันธุ์เดิม (Table 3) และต่ ากว่า M1 จึงไม่ท า
การคัดเลือกในชั่วที่ 2 ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดทั้ง 2 พันธุ์ แบบรวมต้น ได้จ านวนเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ AGS 
ฉายรังสี 0.77 กิโลกรัม และเชียงใหม่ 84-2 ฉายรังสี จ านวน 2.69 กิโลกรัม เมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ที่
มีการฉายรังสี (เฉลี่ย 28.30 กรัม/100 เมล็ด) เมล็ดมีขนาดเล็กกว่าพันธุ์เดิม (30.30 กรัม/100 เมล็ด) ขณะที่พันธุ์ 
AGS292 มีขนาดเมล็ดใกล้เคียงกัน (เฉลี่ย 21.65-21.75 กรัม/100 เมล็ด) ด้านความสูงต้น พบว่า ถั่วเหลืองพันธุ์
เชียงใหม่ 84-2 ฉายรังสี ลักษณะต้นเตี้ย (เฉลี่ย 34.73 เซนติเมตร) กว่าพันธุ์เดิม (เฉลี่ย 34.26 เซนติเมตร) ขณะที่
พันธุ์ AGS 292 ฉายรังสี ความสูงต้น เฉลี่ย 35.05 เซนติเมตร สูงกว่าพันธุ์เดิม ที่มีความสูงต้นเฉลี่ย 31.84 
เซนติเมตร ส่วนจ านวนฝักพบว่า การปลูกในฤดูฝน มีจ านวนฝักต่อต้นเฉลี่ยสูงกว่าการปลูกในฤดูแล้ง (Table 4) 
ท าการปลูก M 3 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 พบว่า ถั่วเหลืองฝักสดทั้ง 2 พันธุ์ที่มีการฉายรังสี มีแนวโน้มความสูง



 

ต้น และจ านวนฝักมากกว่าพันธุ์เดิม โดย พันธุ์ AGS 292 ฉายรังสี มีความสูงต้น และจ านวนฝักต่อต้น เฉลี่ย 58.25 
เซนติเมตร และ 39.1 ฝักต่อต้น ตามล าดับ ขณะที่พันธุ์เดิม มีค่าเฉลี่ยความสูงต้น 48.05 เซนติเมตร และ 19.7 ฝัก
ต่อต้น ตามล าดับ และพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ฉายรังสี มีค่าเฉลี่ยความสูงต้น 46.80 เซนติเมตร และจ านวนฝักเฉลี่ย 
27.2 ฝักต่อต้น ส่วนพันธุ์เดิม มีค่าความสูงต้น 38.10 เซนติเมตร และจ านวนฝัก 20.2 ฝักต่อต้น (Table 5) ท าการ
เก็บเก่ียวผลผลิตโดยเก็บฝักต่อต้น ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ AGS 292 ฉายรังสี จ านวน 1,475 ฝัก ได้เมล็ด M4 จ านวน 
0.53 กิโลกรัม และเชียงใหม่ 84-2 ฉายรังสี จ านวน 3,691 ฝัก ได้เมล็ด จ านวน 1.55 กิโลกรัม โดยถั่วเหลืองฝักสด
พันธุ์ AGS 292 ฉายรังสี มีน้ าหนัก 100 เมล็ด 22.90 กรัม control มีน้ าหนัก 100 เมล็ด 20.50 กรัม พันธุ์
เชียงใหม่ 84-2 ฉายรังสี มีน้ าหนัก 100 เมล็ด 26.30 กรัม control มีน้ าหนัก 27.70 กรัม/ 100 เมล็ด (Table 6) 
ซึ่งเมล็ดเหล่านี้ จะน าไปปลูกชั่วที่ 5 ในฤดูแล้งปี 2559 ต่อไป 

 

11. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
LD50 และ GR50 ของถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ เชียงใหม่ 84-2 และ AGS292 เท่ากับ 200 เกรย์ ท าการเก็บ

เกี่ยวผลผลิตในชั่วที่ 4 (M4 generation) โดยเก็บฝักต่อต้น ได้ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ AGS 292 ฉายรังสี จ านวน 
1,475 ฝัก ได้เมล็ด M4 จ านวน 0.53 กิโลกรัม และเชียงใหม่ 84-2 ฉายรังสี จ านวน 3,691 ฝัก ได้เมล็ด จ านวน 
1.55 กิโลกรัม 

 

12. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

อยู่ระหว่างการคัดเลือกสายพันธุ์กลายที่ให้ผลผลิตสูง ขนาดเมล็ดใหญ่ คุณภาพการบริโภคดี และปรับตัว

ได้ดีในสภาพแวดล้อมภาคกลาง เพ่ือแนะน าปลูกเป็นการค้าต่อไป 

13. ค าขอบคุณ  
 คณะผู้ด าเนินงาน ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์การฉายรังสีแกมมาถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 และ AGS292 เพ่ือใช้ในการทดลองนี้ 
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Table 1 Day to 50% emergence, day to 50% flowering, percentage emergence in the laboratory  
   and filed of M1 plant sown at Chai Nat Field Crops Research Center in the dry season  
   of 2013.  
 

Vegetable soybean  
varieties 

Day to 50% 
emergence 

day to 50% 
flowering 

% emergence in the 
laboratory (Sand) 

% emergence 
in the field 

CM84-2 irradiated  7 28 92 71 
CM84-2 parents  7 26 88 55 
AGS 292 irradiated  5 26 84 57 
AGS 292 parents  5 24 97 62 

 
Table 2 100 seeds weight, plant height, node number per plant, branches number per plant  

   and pod number per plant of M1 plant sown at Chai Nat Field Crops Research Center  
   in the dry season of 2013.  

 

Vegetable soybean  
varieties 

100 seeds 
weight (g) 

Plant height 
(cm) 

Nodes/plant Branches/plant pods /plant 

CM84-2 irradiated  30.95 28.70 7.6 1.7 18.7 
CM84-2 parents  32.70 40.45 8.9 3.8 24.6 
AGS 292 irradiated  21.45 27.50 9.5 2.3 31.0 
AGS 292 parents  22.65 47.20 11.1 4.1 36.4 
 
 
 



 

Table 3 Day to 50% emergence, day to 50% flowering, percentage emergence in the laboratory  
    of M2 plant sown at Chai Nat Field Crops Research Center in the rainy season of 2013.  
 

Vegetable soybean  
varieties 

Day to 50% 
emergence 

day to 50% 
flowering 

% emergence in the 
laboratory (Sand) 

CM84-2 irradiated  8 22 53 
CM84-2 parents  8 22 71 
AGS 292 irradiated  8 22 68 
AGS 292 parents  8 22 89 

 
Table 4 100 seeds weight, plant height, node number per plant, branches number per plant  

and pod number per plant of M2 plant sown at Chai Nat Field Crops Research Center  
in the rainy season of 2013.  

 

Vegetable soybean  
varieties 

100 seeds 
weight (g) 

Plant height 
(cm) 

Nodes/plant branches/ 
plant 

pods /plant 

CM84-2 irradiated  28.30 34.73 11.0 5.9 70.8 
CM84-2 parents  30.30 35.26 11.0 5.9 72.8 
AGS 292 irradiated  21.65 35.05 11.7 6.6 88.3 
AGS 292 parents  21.75 31.84 11.7 4.6 69.6 

 
Table 5 Day to 50%flowering, day to harvest, plant height, node number per plant, branches  
    number per plant and pod number per plant of M3 plant sown at Chai Nat Field Crops 

   Research Center in the dry season of 2014.  
Variety Day to 50% 

flowering (day) 
Day to harvest 

(day) 
Plant height 

(cm) 
Nodes 
/plant 

Branches/ 
plant 

Pods 
/plant 

CM84-2 
irradiated 

35 88 46.80 10.4 2.2 27.2 

CM84-2 
parents 

35 88 38.10 8.8 2.0 20.2 

AGS 292 
irradiated 

36 87 58.25 12.1 1.9 39.1 

AGS 292 
parents 

36 87 48.05 11.3 1.9 19.7 



 

Table 6 Number of pod harvested and seed yield of M4 seed sown at Chai Nat Field Crops  
    Research Center in the dry season of 2014.  
Variety Number of pod harvested  Seed yield (kg)  100 seeds weight (g) 
CM84-2 irradiated 3,691 1.55 26.30 
CM84-2 parents 1,059 0.54 27.70 
AGS 292 irradiated 1,475 0.53 22.90 
AGS 292 parents 2,333 0.81 20.50 
 
 
Table 7 Day to 50%flowering, day to harvest, plant height, node number per plant, branches  
    number per plant and pod number per plant of M4 plant sown at Chai Nat Field Crops 

   Research Center in the dry season of 2015.   
Variety Day to 50% 

flowering (day) 
Day to 
harvest 
(day) 

Plant 
height 
(cm) 

Nodes/ 
plant 

Branches / 
plant 

Pods/plant 

CM84-2 
irradiated 

37 91 46.92 9.4 2.4 27.7 

CM84-2 
parents 

37 91 47.18 10.4 2.3 33.3 

AGS 292 
irradiated 

37 90 48.38 10.9 2.8 32.3 

AGS 292 
parents 

36 90 41.90 10.0 2.3 19.6 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 


