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5. บทคัดย่อ 

การเพ่ิมคุณค่าในตัวถั่วเหลืองในรูปของสารส าคัญเพ่ือรองรับการผลิตถั่วเหลืองเพ่ือเป็นแหล่งโปรตีน
คุณภาพ โดยการศึกษาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหาร ในส่วนของปุ๋ยฟอสฟอรัสที่เหมาะสมต่อการลดปริมาณไฟ
เตท เพ่ือผลิตถั่วเหลืองให้มีธาตุเหล็กสูงและหรือมีสารไฟเตทต่ า เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็กที่มีต่อ
ร่างกายเพ่ิมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองให้มีปริมาณธาตุเหล็ก
สูงและหรือไฟเตทต่ า ด าเนินการทดลองปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6 ในดินที่มีความเป็นกรด ด่างต่างกัน ใน
สภาพกระถาง และในสภาพไร่ของเกษตรกร อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระหว่างปี 2556-2558 
ปฏิบัติดูแลรักษาถั่วเหลืองตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ทดสอบผลของปุ๋ยฟอสเฟสจ านวน  6 กรรมวิธี 
ได้แก่ 

กรรมวิธีที่ 1 : 3 – 0 – 6 (กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) 
กรรมวิธีที่ 2 : 3 – 3 – 6 (กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) 
กรรมวิธีที่ 3 : 3 – 6 – 6 (กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) 
กรรมวิธีที่ 4 : 3 – 9 – 6 (กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ : อัตราปุ๋ยแนะน า - ถั่วเหลือง) 
กรรมวิธีที่ 5 : 3 – 12 – 6 (กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) 
กรรมวิธีที่ 6 : 3 – 15 – 6 (กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) 
พบว่า ในดินด่าง การใส่ปุ๋ย  N-P2O5-K2O  ที่ระดับ ของ  P2O5 ที่แตกต่างกันไม่ท าให้การสะสมไฟเตสใน

เมล็ดถั่วเหลืองแตกต่างกัน โดยมีการสะสมไฟเตสต่ าสุด ที่ 1.23 กรัมต่อเมล็ด 100 กรัม  ในขณะที่ดินที่มีความ
เป็นกรด การใส่ปุ๋ย  N-P2O5-K2O  ที่ระดับ P ต่างกันท าให้มีการสะสมไฟเตสในเมล็ดแตกต่างกันทางสถิติ คือ การ
ไม่ใส่ปุ๋ยฟอสเฟสท าให้มีการสะสมไฟเตทต่ าสุดที่ 0.55 กรัมต่อน้ าหนักเมล็ด 100 กรัม การใส่ปุ๋ย N-P2O5-K2O  ที่
ระดับ 3-3-6 มีการสะสมไฟเตท 0.67 กรัมต่อน้ าหนักเมล็ด 100 กรัม ในกลุ่มการใส่ปุ๋ย  P2O5  ระดับ 6 9 และ 
12 กิโลกรมัต่อไร่ ไม่ท าให้ไฟเตทในเมล็ดถั่วเหลืองแตกต่างกันทางสถิติ คือ 0.78 0.82 และ 0.78 กรัมต่อน้ าหนัก

1. ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
2. ศูนย์วิจัยพืชไรเ่ชียงใหม่ 



เมล็ด 100 กรัม แต่หากเพ่ิมระดับ P2O5  ระดับ 15 กิโลกรัมต่อไร่ จะมีการสะสมสูงสุด ที่ 1.06 กรัมต่อน้ าหนัก
เมล็ด 100 กรัม ในดินของเกษตรกรซึ่งมีสภาพความเป็นกรดอ่อน พบว่า การไม่ใส่ปุ๋ยฟอสเฟส ท าให้การสะสมไฟ
เตสต่ าสุดที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยฟอสเฟส คือ 0.73 กรัมต่อน้ าหนักเมล็ด 100 กรัม และเม่ือใส่ปุ๋ยฟอสเฟสเพิ่มขึ้นจะท าให้
มีการสะสมไฟเตทเพ่ิมขึ้นตามล าดับ โดยสะสมไฟเตทในเมล็ดสูงสุดเมื่อใส่ปุ๋ยสูงสุดที่ระดับ 15 กิโลกรัม P2O5 ต่อ
ไร่ มีไฟเตท 1.20 กรัมต่อน้ าหนักเมล็ด 100 กรัม  

ในสภาพไร่ของเกษตรกรฤดูแล้งปี 2558 พบว่า ผลผลิตถั่วเหลืองอยู่ระหว่าง 260 – 299 กิโลกรัมต่อไร่ 
การใส่ปุ๋ยฟอสเฟสที่ระดับต่างกันไม่ท าให้ ผลผลิต น้ าหนัก 100 เมล็ด และการสะสมไฟเตสในเมล็ดมีความ
แตกต่างทางสถิติ และฤดูฝนปี 2558 ในสภาพไร่ของเกษตรกร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พบว่า ผลผลิตถั่วเหลือง 
211 – 280 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักเมล็ด 100 เมล็ด อยู่ระหว่าง 12.75 – 14.63 โดยน้ าหนักเมล็ดสูงสุดเมื่อใส่ปุ๋ย 
N-P2O5-K2O  ที่ระดับ 3-12-6 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนัก 100 เมล็ด วัดได้ที่  14.63 กรัม การใส่ปุ๋ยฟอสเฟสที่ระดับ
ต่างกันไม่ท าให้การสะสมไฟเตสในเมล็ดมีความแตกต่างทางสถิติพบว่าการใส่ปุ๋ยฟอสเฟสที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะท า
ให้การสะสมไฟเตทในเมล็ดมีการสะสมสูงขึ้นในทั้งสองฤดูปลูก 

 
6. ค าน า 

การพัฒนาถั่วเหลืองไทยนอกจากจะค านึงถึงการให้ผลผลิตสูง  สามารถปลูกได้ในสภาพที่แห้งแล้ง ทนต่อ
โรคและศัตรูที่ส าคัญอ่ืนๆ  และมีต้นทุนการผลิตต่ า  ยังต้องค านึงคุณภาพที่ได้    ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการปรับปรุง
พันธุ์ให้มีลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้และเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ ในปัจจุบันจาก
สถานการณ์ในเรื่องของการรณรงค์การบริโภคอาหารสุขภาพ และการบ าบัดโรคโดยใช้วิธีการควบคุมโรคโดยการ
บริโภคอาหารที่มาจากพืช ท าให้ผู้บริโภคพยายามบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและมีสารส าคัญต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย ดังเช่นโปรตีนที่ได้จากพืชเพ่ือทดแทนจากสัตว์ รวมไปถึงสารพฤกษเคมีและสารแอนตี้อ๊อกซิ
แด้นซ์ต่างๆ ที่มีฤทธิ์ในการบ าบัดโรคและท าให้สุขภาพแข็งแรง โดยถั่วเหลืองเป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งที่มี
สารส าคัญต่างๆ ในปริมาณที่สูงกว่าพืชตระกูลถั่วชนิดอ่ืนๆทั้งหมด ที่ส าคัญได้แก่ สารไอโซฟลาโวน ที่สามารถลด
อัตราเสี่ยงของโรคหัวใจและมะเร็ง รวมไปถึงลดอาการวัยทอง ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมการบริโภคในรูปอาหารเสริม 
แนวทางการเพ่ิมคุณค่าให้กับถั่วเหลืองเพ่ือบริโภคเป็นอาหารสุขภาพ  เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพและราคาถูก 
และประกอบกับมีสารพฤกษเคมีและสารแอนตี้อ๊อกซิแด้นซ์ที่ส าคัญได้แก่ ไอโซฟลาโวน   กาบ้า เลซิทิน  แอนโธไซ
ยานิน โฟเลต  และอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินที่ส าคัญต่อร่างกาย เช่น เหล็ก แคลเซียม สังกะสี  ฟอสฟอรัส  
คอปเปอร์ แมกนีเซียม แมงกานีส และไฟเบอร์ รวมไปถึงวิตามินดี วิตามินบี วิตามินอี  (Aboultkids Health, 
2007) นอกจากนี้ยังพบกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูงถึง 86-88 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นกรดโอลิอิก 30-35 เปอร์เซ็นต์ (โอ
เมก้า 3) กรดลิโนเลอิก 45-55 เปอร์เซ็นต์ (โอเมก้า 6) และ กรดลิโนเลนิก 5-10 เปอร์เซ็นต์ (โอเมก้า 9) (เพ่ิมศักดิ์ 
และ สมศักดิ์, 2550)  ถั่วเหลืองจึงถูกน ามาใช้ในการผลิตน้ ามัน    อาหารและอาหารเสริมต่างๆ เ พ่ือทดแทน
อาหารโปรตีนจากสัตว์ที่มีราคาแพงและมักปนเปื้อนสารเคมีในระหว่างขบวนการผลิต ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรค
ต่างๆ ทั้งในคนและสัตว์ ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศจึงเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  อาหารที่มาจากถั่วเหลือง
ถูกน ามาใช้ป้องกันและบ าบัดโรคต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น โรคหัวใจ  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  มะเร็งต่างๆ  อาการวัย



ทอง และภาวะกระดูกเสื่อม (Wang et al., 1996) ท าให้ถั่วเหลืองได้รับความสนใจจากผู้บริโภค  เนื่องจากมี
คุณสมบัติเป็น functional food  รวมทั้งน ามาผลิตเป็นอาหารเสริมทั้งในรูปของ school lunch medical food 
และ supplementary food  แต่อย่างไรก็ตาม  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีการน าเข้าถึง 90 เปอร์เซ็นต์ในรูปเมล็ด
(กรมการค้าภายใน, 2553)  นอกจากนี้ ธาตุอาหารต่างๆในถั่วเหลือง เช่น ธาตุเหล็กและแคลเซียม โดยเฉพาะธาตุ
เหล็ก แม้ว่าในถั่วเหลืองจะมีอยู่ในปริมาณ (1.39-2.3 กรัมต่อถั่วเหลือง 100 กรัม)  ที่สูงกว่าธัญพืช เช่นข้าว แต่
ร่างกายสามารถน ามาใช้ได้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากถั่วเหลืองมีกรดไฟติกหรือไฟเตท ซึ่งเป็น
สารต้านการดูดซึมสารอาหารต่างๆเหล่านั้น ที่มีมากถึง 2-10 เท่าของข้าวและข้าวสาลี   ท าให้เกิดขบวนการจับ
และการสูญเสียธาตุอาหารได้มากกว่าธัญพืช ซึ่งท าให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุต่างๆดังกล่าวต่อร่างกาย 
(bioavailability)  ลดลง ผลที่ตามมาคือ ท าให้เกิดภาวะการขาดสารอาหารหรือภาวะทุพโภชนาการในร่างกาย
ของคนและสัตว์ เช่น ภาวะการเกิดโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก(iron deficiency anemia) ที่เกิดขึ้นกับ
ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในโลก (กรมอนามัย, 2552) นอกจากนี้มีการพยายามศึกษากลไก
ลการท างานของกรดไฟติกหรือไฟเตทในพืชบางชนิด เช่นข้าว พบว่า พันธุ์ที่มีธาตุเหล็กต่ า จะมีปริมาณไฟเตทสูง 
ส่วนในถั่วเหลืองยังไม่มีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว ทั้งในส่วนของปริมาณที่มีและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อปริมาณ
ธาตุเหล็กและสารไฟเตท และแนวทางการลดสารไฟเตทในถั่วเหลืองพันธุ์ของไทย เพ่ือให้ความเป็นประโยชน์ของ
ธาตุเหล็กท่ีมีต่อร่างกายเพ่ิมข้ึน 
           ดังนั้นการเพ่ิมคุณค่าในตัวถั่วเหลืองในรูปของสารส าคัญต่างๆ  จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการ
ผลิตถั่วเหลืองของไทย เป็นการรองรับการผลิตถั่วเหลืองเพ่ือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการแปรรูปที่ต้องการ
ลักษณะเฉพาะต่อไป  ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการเลือกปลูกถั่วเหลือง  เนื่องจาก เกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนที่สูงกว่าการปลูกถ่ัวเหลืองเพ่ือการผลิตน้ ามัน 

 
7. วิธีด าเนินการทดลอง 

อุปกรณ์  
กระถางดิน  
ดินที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร – ปุ๋ย สารก าจัดวัชพืช สารก าจัดศัตรูพืช ไรโซเบียม 
วัสดุทางการเกษตร – จอบ เสียม สายวัด ตลับเมตร ไม้บรรทัด ไม้หลัก  
อุปกรณ์เก็บข้อมูล – ถุงกระดาษ ถุงตาข่าย ถุงพลาสติก สมุด ปากกา ป้ายปักแปลง ป้ายชื่อ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ – เครื่องชั่ง เครื่องอบตัวอย่างพืช เครื่องขุดเจาะดิน เครื่องวัดความชื้นเมล็ด  

         เครื่องจับพิกัดแปลง  
 
 
 
 



วิธีการ 
  ปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6 ในสภาพกระถาง ในสภาพดินที่มีความเป็นกรด ด่าง และดินที่ใช้ปลูกถั่ว
เหลืองตามปกติ (ปี 2556) และสภาพไร่ของเกษตรกร (ปี 2557-2558) ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน  วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ (Random Complete Block Design : RCB) ใส่ปุ๋ยฟอสเฟตจ านวน 6 กรรมวิธี 
ได้แก่ 

กรรมวิธีที่ 1 : 3 – 0 – 6 (กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) 
กรรมวิธีที่ 2 : 3 – 3 – 6 (กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) 
กรรมวิธีที่ 3 : 3 – 6 – 6 (กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) 
กรรมวิธีที่ 4 : 3 – 9 – 6 (กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ : อัตราปุ๋ยแนะน า - ถั่วเหลือง) 
กรรมวิธีที่ 5 : 3 – 12 – 6 (กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) 
กรรมวิธีที่ 6 : 3 – 15 – 6 (กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) 

โดยในสภาพกระถางด าเนินงาน จ านวน 10 ซ้ า ในขณะที่ในสภาพไร่ ด าเนินงาน จ านวน 4 ซ้ า ปฏิบัติดูแล
รักษาถั่วเหลืองฤดูแล้งตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรติดตามการเจริญเติบโตได้แก่ ความสูง จ านวนกิ่ง 
จ านวนข้อ น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้ง ที่ระยะการเจริญต่างๆ 
 เวลา – สถานที่ 
 ปี 2556 – 2557  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  

ปี 2557 – 2558  อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่ 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ในสภาพกระถาง 
ศึกษาผลของปุ๋ยฟอสเฟสที่มีต่อการสะสมไฟเตทในถั่วเหลือง เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองให้มี

ปริมาณธาตุเหล็กสูง  โดยใช้พันธุ์เชียงใหม่ 6 ในกระถางสภาพดินด่าง (pH > 7) และดินกรด (pH < 7) (ตารางที่ 
1) ใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตราต่างๆ  จ านวน 5 ระดับ  ทดลองในสภาพกระถาง ณ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 1 ด าเนินการปลูกวันที่ 5 กันยายน 2557 คัดแยกให้เหลือถั่วเหลืองกระถางละ 3 ต้นเก็บเกี่ยวผลผลิตวันที่ 27 
ธันวาคม 2557 และบันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต (ตารางที่ 2)  พบว่า ในดินด่าง การใส่ปุ๋ย  N-P2O5-K2O  ที่
ระดับ ของ  P2O5 ที่แตกต่างกันไม่ท าให้การสะสมไฟเตสในเมล็ดถั่วเหลืองแตกต่างกัน โดยมีการสะสมไฟเตสต่ าสุด 
ที่ 1.23 กรัมต่อเมล็ด 100 กรัม  ในขณะที่ดินที่มีความเป็นกรด การใส่ปุ๋ย  N-P2O5-K2O  ที่ระดับ P ต่างกันท าให้
มีการสะสมไฟเตสในเมล็ดแตกต่างกันทางสถิติ คือ การไม่ใส่ปุ๋ยฟอสเฟสท าให้มีการสะสมไฟเตทต่ าสุดที่ 0.55 กรัม
ต่อน้ าหนักเมล็ด 100 กรัม การใส่ปุ๋ย N-P2O5-K2O  ที่ระดับ 3-3-6 มีการสะสมไฟเตท 0.67 กรัมต่อน้ าหนักเมล็ด 
100 กรัม ในกลุ่มการใส่ปุ๋ย  P2O5  ระดับ 6 9 และ 12 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่ท าให้ไฟเตทในเมล็ดถั่วเหลืองแตกต่างกัน
ทางสถิติ คือ 0.78 0.82 และ 0.78 กรัมต่อน้ าหนักเมล็ด 100 กรัม แต่หากเพ่ิมระดับ P2O5  ระดับ 15 กิโลกรัม
ต่อไร่ จะมีการสะสมสูงสุด ที่ 1.06 กรัมต่อน้ าหนักเมล็ด 100 กรัม  

เมื่อทดสอบในดินของเกษตรกรที่มีการปลูกถั่วเหลืองโดยทั่วไป ซึ่งมีสภาพความเป็นกรดอ่อน ทดสอบใน
ฤดูฝนปี 2557 พบว่า การไม่ใส่ปุ๋ยฟอสเฟส ท าให้มีการสะสมไฟเตทในเมล็ดต่ าสุดที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยฟอสเฟส คือ 



0.73 กรัมต่อน้ าหนักเมล็ด 100 กรัม และเมื่อใส่ปุ๋ยฟอสเฟสเพ่ิมขึ้นจะท าให้มีการสะสมไฟเตทเพ่ิมขึ้นตามล าดับ 
โดยสะสมไฟเตทในเมล็ดสูงสุดเมื่อใส่ปุ๋ยสูงสุดที่ระดับ 15 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ มีไฟเตท 1.20 กรัมต่อน้ าหนักเมล็ด 
100 กรัม (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 1  สมบัติดินบางประการของดินที่ใช้ทดลองผลของปุ๋ยฟอสเฟสต่อการสะสมไฟเตทในถั่วเหลือง 

Properties of soil Base soil Acid soil Farmer’s soil 
Soil texture Sandy loam Sandy loam Sandy loam 
pH 7.2 4.7 6.5 
Organic matter (%) 1.29 0.77 2.28 
Avail. P (mg kg-1) 62 7 11 
Exchn. K (mg kg-1) 152 200 310 
Ca (mg kg-1) 569 89 1157 
Mg (mg kg-1) 234 138 224 
Fe (mg kg-1) 7.10 26.29 13.92 
B (mg kg-1) 0.28 0.36 0.69 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณไฟเตทในเมล็ดถั่วเหลืองในการปลูกสภาพกระถาง (ฤดูแล้งปี 2556 และฤดูฝนปี 2557) 
aทดสอบในฤดูฝนปี 2556    bทดสอบในฤดูแล้งปี 2557 

หมายเหตุ ในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

 
รูปที่ 1 ปริมาณไฟเตทที่สะสมในเมล็ดถั่วเหลืองในสภาพกระถาง (ฤดูแล้งปี 2556 และฤดูฝนปี 2557)  



 
 
ในสภาพไร่เกษตรกร 

 ฤดูแล้งปี 2558 ปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6 ในสภาพไร่ของเกษตรกร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทดสอบ
ระดับปุ๋ยฟอสเฟส 5 ระดับ บันทึกข้อมูลผลผลิต น้ าหนัก100 เมล็ด และเปอร์เซ็นต์ความชื้น โดยเก็บเกี่ยวผลผลิต 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 พบว่า ผลผลิตถั่วเหลือง 260 – 299 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ระดับความชื้น 10.4 - 11.2 % มี
น้ าหนักเมล็ด 100 เมล็ด อยู่ระหว่าง 12.41 – 13.02 กรัม การใส่ปุ๋ยฟอสเฟสที่ระดับตั้งแต่ 0-15 กิโลกรัมต่อไร่ไม่
ท าให้ ผลผลิต น้ าหนัก 100 เมล็ด และการสะสมไฟเตสในเมล็ดมีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3) ซึ่งการใส่ปุ๋ย
ฟอสเฟสทีสู่งขึ้นมีแนวโน้มที่จะท าให้การสะสมไฟเตทในเมล็ดมีการสะสมสูงขึ้น  

 

  



ตารางที่ 3 ผลผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งปี 2558 สภาพไร่ของเกษตรกร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  

treatment Yield (kg/rai) 100seed (g) Moister (%) %phytate 

1. 3-0-6 265 12.41 10.6 1.14 

2. 3-3-6 261 12.59 11.2 1.22 

3. 3-6-6 260 12.67 11.0 1.27 

4. 3-9-6 295 13.02 10.9 1.22 

5. 3-12-6 299 12.74 10.9 1.28 

6. 3-15-6 275 12.58 10.4 1.29 

Mean 276 12.67 10.8 1.23 

F-test ns ns ns ns 

CV(%) 12.02 4.06 3.83 6.02 

 
ฤดูฝนปี 2558 ปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6 ในสภาพไร่ของเกษตรกร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทดสอบ

ระดับปุ๋ยฟอสเฟส 5 ระดับ บันทึกข้อมูลผลผลิต น้ าหนัก 100 เมล็ด และเปอร์เซ็นต์ความชื้น โดยเก็บเกี่ยวผลผลิต 
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 พบว่า ผลผลิตถั่วเหลือง 211 – 280 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ระดับความชื้น 11.0 – 12.4 % มี
น้ าหนักเมล็ด 100 เมล็ด อยู่ระหว่าง 12.75 – 14.63 โดยน้ าหนักเมล็ดสูงสุดเมื่อใส่ปุ๋ย N-P2O5-K2O  ที่ระดับ 3-
12-6 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนัก 100 เมล็ด วัดได้ที่ 14.63 กรัม การใส่ปุ๋ยฟอสเฟสที่ระดับต่างกันไม่ท าให้การสะสมไฟ
เตสในเมล็ดมีความแตกต่างทางสถิติ การใส่ปุ๋ยฟอสเฟสที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะท าให้การสะสมไฟเตทในเมล็ดมีการ
สะสมสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปริมาณไฟเตทในถั่วเหลืองฝักสด จ านวน 17 พันธุ์ พบว่า ปริมาณไฟเตทที่
ระยะเก็บเกี่ยว R6  R7 และ R8 จะมีปริมาณที่แตกต่างกัน โดยมีค่าสูงสุดที่ระยะ R6  การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส พบว่า มี
ผลต่อปริมาณไฟเตทในเมล็ด ซึ่งมีรายงานว่าเมื่อใช้ปริมาณปุ๋ยฟอสฟอรัสลดลง  ท าให้ปริมาณไฟเตทลดลงเช่นกัน 
(Raboy et  al., 1984) นอกจากนี้ผลการทดลองในสภาพไร่ของเกษตรกรแสดงให้เห็นว่า การปลูกถั่วเหลืองในฤดู
ฝนจะท าให้มีการสะสมไฟเตสในเมล็ดสูงกว่าผลผลิตถั่วเหลืองในฤดูแล้ง เช่นเดียวกับ Ishiguro et al (2005) และ 
Bassiri and Nahapetian (1977)  กล่าวว่า ถั่วเหลืองจ านวน 12 พันธุ์ ที่ปลูกหลังการปลูกข้าวที่อาศัยน้ า
ชลประทาน  พบว่ามีปริมาณไฟเตทสูง กว่า การปลูกถ่ัวเหลืองในที่ดอน (Reddy et al., 1989) 

 

  



ตารางที่ 4 ผลผลิตถั่วเหลืองฤดูฝนปี 2558 สภาพไร่ของเกษตรกร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  

treatment Yield (kg/rai) 100seed (g) Moister (%) %phytate 

1. 3-0-6 221 14.48ab 11.7 1.31 

2. 3-3-6 279 14.48ab 11.9 1.33 

3. 3-6-6 231 14.48ab 11.0 1.33 

4. 3-9-6 211 13.40bc 12.4 1.33 

5. 3-12-6 280 14.63a 12.0 1.34 

6. 3-15-6 266 12.75c 11.5 1.35 

Mean 248 14.04 11.7 1.33 

F-test ns * ns ns 

CV(%) 24.71 5.26 7.86 3.96 
หมายเหตุ ในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 
 รูปที่ 2 ปริมาณไฟเตทที่สะสมในเมล็ดถั่วเหลืองในสภาพไร่ (ฤดูแล้งและฤดูฝนปี 2558)  

 
 

1.14

1.22

1.27

1.22
1.28

1.29

1.31
1.33 1.33 1.33 1.34 1.35

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

p0 p3 p6 p9 p12 p15

Phytate accumulate in soybean (g/seed100 g)

Dry season
(r=0.84)

Rainy season
(r=0.92)



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาผลของปุ๋ยฟอสเฟสที่มีต่อการสะสมไฟเตทในถั่วเหลือง เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองให้

มีปริมาณธาตุเหล็กสูง  โดยใช้พันธุ์เชียงใหม่ 6 ในกระถางสภาพดินด่าง (pH > 7) และดินกรด (pH < 7) ใช้ปุ๋ย
ฟอสฟอรัสอัตราต่างๆ  จ านวน 5 ระดับ  พบว่า ในดินด่าง การใส่ปุ๋ย  N-P2O5-K2O  ที่ระดับ ของ  P2O5 ที่
แตกต่างกันไม่ท าให้การสะสมไฟเตสในเมล็ดถั่วเหลืองแตกต่างกัน โดยมีการสะสมไฟเตสต่ าสุด ที่ 1.23 กรัมต่อ
เมล็ด 100 กรัม  ในขณะที่ดินที่มีความเป็นกรด การใส่ปุ๋ย  N-P2O5-K2O  ที่ระดับฟอสฟอรัสต่างกันท าให้มีการ
สะสมไฟเตสในเมล็ดแตกต่างกันทางสถิติ คือ การไม่ใส่ปุ๋ยฟอสเฟสท าให้มีการสะสมไฟเตทต่ าสุดที่ 0.55 กรัมต่อ
น้ าหนักเมล็ด 100 กรัม การใส่ปุ๋ย N-P2O5-K2O  ที่ระดับ 3-3-6 มีการสะสมไฟเตท 0.67 กรัมต่อน้ าหนักเมล็ด 
100 กรัม ในกลุ่มการใส่ปุ๋ย  P2O5  ระดับ 6 9 และ 12 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่ท าให้ไฟเตทในเมล็ดถั่วเหลืองแตกต่างกัน
ทางสถิติ คือ 0.78 0.82 และ 0.78 กรัมต่อน้ าหนักเมล็ด 100 กรัม แต่หากเพ่ิมระดับ P2O5  ระดับ 15 กิโลกรัม
ต่อไร่ จะมีการสะสมสูงสุด ที่ 1.06 กรัมต่อน้ าหนักเมล็ด 100 กรัม ในดินของเกษตรกรซึ่งมีสภาพความเป็นกรด
อ่อน พบว่า การไม่ใส่ปุ๋ยฟอสเฟส ท าให้การสะสมไฟเตสต่ าสุดที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยฟอสเฟส คือ 0.73 กรัมต่อน้ าหนัก
เมล็ด 100 กรัม และเมื่อใส่ปุ๋ยฟอสเฟสเพ่ิมขึ้นจะท าให้มีการสะสมไฟเตทเพ่ิมขึ้นตามล าดับ โดยสะสมไฟเตทใน
เมล็ดสูงสุดเมื่อใส่ปุ๋ยสูงสุดที่ระดับ 15 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ มีไฟเตท 1.20 กรัมต่อน้ าหนักเมล็ด 100 กรัม  

ในสภาพไร่ของเกษตรกร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ฤดูแล้งปี 2558 พบว่า ผลผลิตถั่วเหลืองอยู่ระหว่าง 260 
– 299 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยฟอสเฟสที่ระดับต่างกันไม่ท าให้ ผลผลิต น้ าหนัก 100 เมล็ด และการสะสมไฟเตส
ในเมล็ดมีความแตกต่างทางสถิติ ซึ่งการใส่ปุ๋ยฟอสเฟสที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะท าให้การสะสมไฟเตทในเมล็ดมีการ
สะสมสูงขึ้น 

ฤดูฝนปี 2558 ปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6 ในสภาพไร่ของเกษตรกร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พบว่า 
ผลผลิตถั่วเหลือง 211 – 280 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ระดับความชื้น 11.0 – 12.4 % มีน้ าหนักเมล็ด 100 เมล็ด อยู่
ระหว่าง 12.75 – 14.63 โดยน้ าหนักเมล็ดสูงสุดเมื่อใส่ปุ๋ย N-P2O5-K2O  ที่ระดับ 3-12-6 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนัก
เมล็ดถั่วเหลือง 100 เมล็ด 14.63 กรัม พบว่าการใส่ปุ๋ยฟอสเฟสที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะท าให้การสะสมไฟเตทใน
เมล็ดมีการสะสมสูงขึ้น เช่นเดียวกับการด าเนินการทดสอบในฤดูแล้ง 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- ไดเ้ทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองเพ่ือเพ่ิมคุณคาถั่วเหลืองให้มีปริมาณธาตุเหล็กสูง 
- เผยแพร่เทคโนโลยีแก่นักเรียน นักศึกษา หรือนักวิจัยเพ่ือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี 

11. ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณนักวิชาการและผู้ช่วยนักวิจัยกลุ่มวิชาการ สวพ.1 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และ เกษตรกร จ.

ล าพูน ที่อนุเคราะห์ตัวอย่างดินในการทดสอบ เกษตรกร อ.แม่แตง และอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่ในการอนุเคราะห์
พ้ืนที่ทดลอง และเจ้าหน้าที่ โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ที่ให้ค าปรึกษาการใช้พ้ืนที่จนงานวิจัยสิ้นสุดไปด้วยดี 
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13. ภาคผนวก 
รูปภาพผนวก 1 การปลูกทดสอบในสภาพกระถาง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 

 

 
 

 รูปภาพผนวก 2 การปลูกทดสอบในสภาพไร่ ฤดูแล้ง ปี 2558 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

 



รูปภาพผนวก 3 การปลูกทดสอบในสภาพไร่ ฤดูฝน ปี 2558 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
 

 
 

 
 

ตารางภาคผนวก 1  สมบัติดินบางประการของดินในพ้ืนที่ทดลองผลของปุ๋ยฟอสเฟสต่อการสะสมไฟเตทในถั่ว
เหลือง 

Properties of soil Dry season 
(Mea Tang District) 

Rainy season 
(Chaing Doa District) 

Soil texture Sandy loam Sandy loam 
pH 6.1 5.4 
Organic matter (%) 2.01 1.07 
Avail. P (mg kg-1) 8 30 
Exchn. K (mg kg-1) 132 150 
Ca (mg kg-1) 1170 408 
Mg (mg kg-1) 324 146 
Fe (mg kg-1) 35.95 151 
B (mg kg-1) 0.27 0.34 

 



ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6 (กลุ่มวิจัยศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่, 2553) 
ประวัติ 
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6 เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ KUSL 20004 และ พันธุ์เชียงใหม่ 5 ใน
ปี 2538 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ท าประเมินผลผลิตตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ์ถึงปี 2551 กรมวิชาการเกษตร
พิจารณาให้เป็นพันธุ์แนะน า เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 
ลักษณะองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด 
ปริมาณโปรตีน  34.1% 
ปริมาณน้ ามัน  21.0% 
ลักษณะเด่น 
1. ให้ผลผลิตเฉลี่ย สูงกว่าพันธุ์ สจ.5 และ เชียงใหม่ 60 ในฤดูแล้งร้อยละ 12 และ 15 ในฤดูฝนร้อยละ 13 และ 
12 
 2. ทนทานต่อโรคราสนิมสูงกว่าพันธุ์ สจ.5 และ เชียงใหม่ 60 ในสภาพธรรมชาติ ขณะเดียวกัน ต้านทานต่อโรครา
น้ าค้าง 
 3. ปรับตัวได้ดีกับหลายสภาพแวดล้อม 
ลักษณะประจ าพันธุ์ 
โคนต้นอ่อนสีม่วง ทรงต้นกึ่งทอดยอด ใบมีสีเขียว รูปร่างใบกว้าง กลีบดอกสีม่วง ฝักแก่สีน้ าตาลเข้ม เปลือกเมล็ดสี
เหลือง สีตาน้ าตาล ลักษณะเมล็ดค่อนข้างกลม ขนสีน้ าตาลอ่อน  น้ าหนัก 100 เมล็ด 13 - 15 กรัม 
พ้ืนที่แนะน า 
 ปรับตัวได้กว้างสามารถปลูกและให้ผลผลิตสูงในท้องที่ต่างๆ เช่น ในฤดูแล้งที่ไร่เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น 
เชียงใหม่ ฤดูฝนที่ไร่เกษตรกรจังหวัดลพบุรีและเลย 
ข้อควรระวัง 
 ไม่ควรปลูกเกิน 3 ต้นต่อหลุม เนื่องจากจะท าให้ต้นสูงมากแล้วล้ม 
  

          
กลีบดอกสีม่วง    ทรงต้นกึ่งทอดยอด 
 


