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---------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารไอโซฟลาโวน ธาตุเหล็ก สารยบัย ั้งการดูดซึม
ธาตุเหล็ก(ไฟเตท)  สารกาบ้าและสารแอนโธไซยานินในถั่วเหลืองพนัธ์ุ/สายพนัธ์ุต่างๆ การทดลองด าเนินการท่ี
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ในฤดูแล้งและปลายฤดูฝน ปี 2554-2555 วางแผนการทดลองแบบ  Randomized 
Completed Block Design จ านวน 4  ซ ้ า คือ  ใชพ้นัธ์ุถัว่เหลืองท่ีมีเปลือกสีเหลืองจ านวน  7  พนัธ์ุ  และถัว่เหลือง
พนัธ์ุท่ีมีเปลือกสีด า  5 พนัธ์ุ 
 ผลการทดลอง ปี 2554-2555    พบวา่    ฤดูแลง้  พนัธ์ุท่ีมีสารไอโซฟลาโวนสูง คือ  CM9513-3   CM9928-1-3 
ส่วนพนัธ์ุท่ีมีธาตุเหลก็สูง คือ  MJ9518-2 (เชียงใหม่ 6)   เชียงใหม่ 60   เชียงใหม่ 2  พนัธ์ุท่ีมีสารไฟเตทต ่า ไดแ้ก่  
CM9928-1-3  MJ9518-2 (เชียงใหม่ 6)  พนัธ์ุท่ีมีสารกาบา้สูง คือ  เชียงใหม่ 2   CM9513-3  และพนัธ์ุท่ีมีสารแอนโธไซ
ยานินสูง คือ  ยอดสน  ส่วนปลายฝน พนัธ์ุท่ีมีสารไอโซฟลาโวนสูง คือ  เชียงใหม่ 2 และ  เชียงใหม่ 60   พนัธ์ุท่ีมีธาตุ
เหลก็สูง คือ เชียงใหม่ 2  TG145   ผาบ่อง 13    CM9513-3  ส าหรับสารไฟเตท  ทุกพนัธ์ุมีอยูใ่นระดบัปานกลาง   ส่วน
พนัธ์ุท่ีมีสารกาบา้สูง คือ   เชียงใหม่ 2  และพนัธ์ุท่ีมีสารแอนโธไซยานินสูง คือ  ด าเต้ีย 1  สามารถจดักลุ่มพนัธ์ุถัว่เหลือง
ท่ีมีสารส าคญั อนัไดแ้ก่  ไอโซฟลาโวน  ธาตุเหลก็  ไฟเตท  กาบา้  และแอนโธไซยานิน  ตามระดบัสารท่ีมีอยูอ่อกเป็น 3 
กลุ่ม  คือ กลุ่มพนัธ์ุท่ีมีสารส าคญัในระดบั สูง  ปานกลาง และต ่า 
 
ค าหลกั: ถัว่เหลือง  สารพฤกษเคมี  ไอโซฟลาโวน  กาบา้  เหลก็  แอนโธไซยานิน 
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ค าน า 
 

ถัว่เหลืองนบัเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพในการผลิตเป็นอาหาร  เน่ืองจากเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก  ยงัประกอบ
ไปดว้ยสารพฤกษเคมีต่าง ๆ โดยเฉพาะไอโซฟลาโวนซ่ึงมีฤทธ์ิเหมือนเอสโตรเจน สามารถน าไปใชเ้ป็นอาหาร



 

เสริม เพื่อลดระดบัคลอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ (Setchell and McLachlan, 1985) ลดอตัราเส่ียงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบตนัและโรคหวัใจ (Tetra Pak, 2007)  ลดอตัราเส่ียงการเกิดมะเร็งในอวยัวะต่าง ๆ ยบัย ั้งการเส่ือม
ของกระดูกและช่วยรักษาอาการวยัทองของผูท่ี้อยู่ในวยัหมดประจ าเดือน (DeMan, 1990; Messina, 2007)  ปกติถั่ว
เหลืองมีสารไอโซฟลาโวนตั้งแต่ 0.4-2.4 มิลลิกรัม/กรัม โดยมีค่าเฉล่ีย 1 มิลลิกรัม  แต่ปริมาณจะแปรเปล่ียนไปตาม
ปัจจยัต่าง ไดแ้ก่ พนัธ์ุถัว่เหลือง Tetsufumi et al (2005) สรุปวา่ ปริมาณไอโซฟลาโวน มีค่าตั้งแต่ 23.5-848.5 มิลลิกรัม
ต่อน ้ าหนกั 100 กรัม  Kim and Chung (2006)  กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงปริมาณสารไอโซฟลาโวนในถัว่เหลือง พบวา่
จะเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงระยะ R5-R7 โดยถัว่เหลืองพนัธ์ุอายสุั้น จะมีปริมาณสารดงักล่าวต ่ากวา่ในพนัธ์ุอายปุาน
กลาง และอายยุาว นอกจากน้ีพบวา่ ความแตกต่างในกลุ่มพนัธ์ุอายสุั้น จะมีค่าน้อยกวา่ในกลุ่มพนัธ์ุอายปุานกลาง
และอายยุาว ตามล าดบั     

ธาตุเหลก็ในถัว่เหลือง  ร่างกายน าไปใชเ้พ่ือสร้างเม็ดเลือดแดงท่ีไขกระดูกเพ่ือน าไปเล้ียงส่วนต่างๆ  ของ
ร่างกาย หากร่างกายมีธาตุเหลก็นอ้ย การสร้างเม็ดเลือดแดงจะลดลง ซ่ึงน าไปสู่ภาวะโลหิตจาง ปัญหาโรคโลหิตจาง
เน่ืองจากการขาดธาตุเหลก็ ในประเทศไทย พบอตัราความชุกของภาวะโลหิตจางเพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มอาย ุรวมไปถึงผู ้
ท่ีบริโภคมงัสวิรัติ (กรมอนามยั, 2552) การสะสมธาตุเหล็กในถัว่เหลือง  มีปริมาณสูงกวา่พืชตระกูลถัว่ชนิดอ่ืนๆ
ทั้งหมด โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 1.39-2.3 กรัมต่อถัว่เหลือง 100 กรัม (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, 2552;

อาณดี, 2551) หากบริโภคเฉพาะถัว่เหลืองก็น่าจะเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายในแต่ละวนั แต่ถัว่เหลืองมี
สารยบัย ั้งการดูดซึม คือกรดไฟติกหรือไฟเตท (Phytic acid or phytate) ท่ีมีมากถึง 2-10 เท่าของขา้วและขา้วสาลี   ไฟ
เตทมีความสามารถจบักบัธาตุเหล็กและธาตุอ่ืนๆ ส าหรับขบวนการจบัและสูญเสียธาตุอาหารจึงเกิดข้ึนมากในถัว่
เหลือง  ท าให้ร่างกายไม่สามารถน าธาตุเหล็กไปใชไ้ดเ้ต็มท่ี  ท าให้ความเป็นประโยชน์ (bioavaitibility) ลดลง (ศูนย์
พนัธุวศิวกรรมและไบโอเทคโนโลย,ี 2552)     

สารกาบา้ (-aminobutyric acid)ในถัว่เหลือง  ซ่ึงเก่ียวขอ้งการส่งผ่านของระบบประสาทและโรคเก่ียวกับ 
เส้นประสาทบกพร่อง เช่น Seizures,  Parkison,  Stiff-man syndrom    มีการรายงานวา่การให้กาบา้เพ่ิมในสมองสามารถ
เพ่ิมฮอร์โมนการเจริญเติบโตให้แก่ร่างกาย ท่ีปกติลดลงตามอายท่ีุเพ่ิมข้ึน และลดอาการเครียดและท าใหน้อนหลบั
ง่าย  สามารถลดอาการโรคความดนัโลหิตสูง ทั้ งในหนูทดลองและในคน (  Lacerda et al., 2003; Elliot and Mobbiger, 

1959) และยงัสามารถรักษาโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบั alcohol-related symptoms    การผลิตในพืช  สามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยการ
เติมไนโตรเจน ในรูปแอมโมเนีย เช่น  NH4NO3   ท าให้กลูตามินซ่ึงเป็นสารตั้งตน้ในการสังเคราะห์สารกาบา้เพ่ิมข้ึน 
(Kishinami and Ojima, 1980)  หรือการท าเกิดขบวนการงอกท าใหป้ริมาณสารกาบา้เพ่ิมได ้ 

สารแอนโธไซยานิน ท่ีเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระและช่วยชะลอการเส่ือมของเซลล์  รวมไปถึงการยบัย ั้ง
การเกิดออกซิเดชัน่ พบในถัว่เหลืองท่ีมีเปลือกหุม้สีด า ซ่ึงมีรายงานวา่ มีค่า1.58-20.18 มิลลิกรัมต่อกรัม ประกอบไป
ด้ ว ย  delphinidin-3-glucoside, cyaniding-3-glucoside, แ ล ะ  petunidin-3-glucoside ป ริ ม าณ  0-3.71, 0.94-15.98 แ ล ะ  0-1.41 

มิลลิกรัม/กรัม ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ถัว่เหลืองท่ีมีเปลือกเมลด็สีด าเป็นแหล่งของ cyaniding-3-glucoside และ 
delphinidin-3-glucoside ท่ีดี      และปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัปริมาณสารประกอบ ฟี
นอล(Xu et al., 2009) 

อยา่งไรก็ตามการวิจยัการศึกษาปริมาณสารต่างๆ ดงักล่าวในถัว่เหลืองของไทยยงัมีอยูน่อ้ยมาก  จึงจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งท าการศึกษาในถัว่เหลืองพนัธ์ุมาตรฐาน  สายพนัธ์ุกา้วหนา้ และพนัธ์ุพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการ
ท่ีจะพฒันาทางดา้นการปรับปรุงพนัธ์ุและการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและคุณค่าทางโภชนาการ
ต่อไป 

 

วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 
 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
               1.ถัว่เหลือง พนัธ์ุมาตรฐานและสายพนัธ์ุกา้วหนา้ จ านวน 7  พนัธ์ุ/สายพนัธ์ุ  คือพนัธ์ุเชียงใหม่ 60  เชียงใหม่ 2 
       พนัธ์ุพ้ืนเมือง ไดแ้ก่  ผาบ่อง 13  TG 145  และสายพนัธ์ุกา้วหนา้ ไดแ้ก่  MJ 9518-2  CM9928-1-3  และ CM 9513-3   



 

 และสายพนัธ์ุท่ีมีเปลือกหุม้เมลด็สีด า จ านวน 5 พนัธ์ุ  ไดแ้ก่  สุโขทยั 3  ด าเต้ีย 1 ด าเต้ีย 6    ยอดสน และ ณ ล าปาง 
 2. ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 และเช้ือไรโซเบียมชนิดเหลว 
 3. สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
 4. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นแปลงทดลอง และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ 
 แผนการทดลอง 

     วางแผนการทดลองแบบ  Randomized Completed Block Design จ านวน 4  ซ ้ า คือ  การศึกษา มี 2 การ
ทดลองยอ่ย   คือ การประเมินปริมาณสารไอโซฟลาโวน ธาตุเหลก็ กาบา้  โดยใชพ้นัธ์ุถัว่เหลืองพนัธ์ุท่ีมีเปลือกสีเหลือง
จ านวน  7  พนัธ์ุ  และการทดลองยอ่ยท่ี  2  คือ  การประเมินปริมาณสารแอนโธไซยานิน  ในพนัธ์ุถัว่เหลืองพนัธ์ุท่ีมี
เปลือกสีด า  ด าเนินการในฤดูแลง้ (พฤศจิกายน)  และปลายฤดูฝน (ปลายกรกฎาคม) 

 วธีิด าเนินการทดลอง 
   ท าการเตรียมดินโดยไถพรวนและเจาะดินน าไปตรวจสอบคุณภาพ จากนั้นเตรียมแปลงและแบ่งแปลง

ออกเป็นแปลงยอ่ย ขนาด 4x5 เมตร ก่อนปลูกคลุกเมลด็ถัว่เหลืองดว้ยไรโซเบียมเหลว อตัรา 1 ขวดต่อเมลด็พนัธ์ุ  12 
กิโลกรัมผสมกบัสารเมทาแลกซิลเพ่ือป้องกนัโรคราน ้ าคา้ง  ปลูกถัว่เหลืองทั้ง 12 พนัธ์ุ ใชร้ะยะปลูก 50x20 เซนติเมตร 
จ านวน 3 ตน้ต่อหลุม  ทั้งในฤดูแลง้และฤดูฝน  หลงัปลูกใหน้ ้ าทนัทีและพน่สารเคมีก าจดัวชัพืชกมัมอ๊กโซน อตัรา 90 
มิลลิลิตรผสมสารเคมีอลาคลอร์ อตัรา 150 มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 ลิตร เม่ือถัว่เหลืองอายไุด ้7-10 วนั พน่สารเคมีไตรอะโซ
ฟอส 40% EC  อตัรา 50 มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 ลิตร ป้องก าจดัแมลงวนัหนอนเจาะล าตน้และพน่ซ ้ าทุกๆ 7 วนั เม่ือถัว่เหลือง
อาย ุ14 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อตัรา 25-50  กิโลกรัมต่อไร่ ขา้งแถวพร้อมพนูโคน  นอกจากน้ีป้องกนัโรคราสนิมดว้ย
สารเคมีไตรอะดิมิฟอน 25 %WP อตัรา 10 มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 ลิตร ท่ีระยะก่อนออกดอกและระยะฝักอ่อน  ส่วนแมลงหวี่
ขาวใชส้ารเคมีไตรอะโซฟอส 40% EC  อตัรา 50 มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 ลิตร   และพน่สารเคมีคาร์เบนดาซิม อตัรา 50 กรัม
น ้ า 20 ลิตร หรือสารเคมีเบโนมิล 50 % WP  อตัรา 30 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร เพ่ือป้องกนัโรคแอนแทรคโนส ท่ีระยะดอกบาน
และระยะฝักอ่อน ส่วนการใหน้ ้ าฤดูแลง้จะใหทุ้กๆ 7 วนัหรือเม่ือดินแหง้ ในฤดูฝนถา้ฝนท้ิงช่วงนานตอ้งใหน้ ้ า
ชลประทาน เม่ือถัว่เหลืองถึงระยะสุกแก่ (R8) ท าการสุ่มตวัอยา่งผลผลิตในพ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 2x4 เมตร ท าการเจาะดินเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ  

การบันทกึข้อมูล 
 1.บนัทึก วนัปลูก วนังอก วนัออกดอก 50 เปอร์เซ็นตแ์ละวนัเก็บเก่ียว 
 2.คุณภาพดินก่อนและหลงัการทดลอง 
 3.ขอ้มูลการระบาดของศตัรูพืช 

4.ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา ประกอบดว้ย อุณหภูมิ ความช้ืนสมัพทัธ์และปริมาณน ้ าฝน ระหวา่ง ด าเนินการทดลอง
ตั้งแต่ปลูกถึงเสร็จส้ินการการทดลอง 

5.ผลผลิตต่อไร่ ความสูงและองคป์ระกอบผลผลิต จ านวนตน้เก็บเก่ียวต่อไร่ (ความช้ืน 13 %) (เฉลิมพล, 2542)  
6.วเิคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในถัว่เหลืองแต่ละพนัธ์ุ ตามวธีิการของ Association of Analytical 

Chemists(AOAC) Manaul (AOAC, 1992)   ดงัน้ี   
  6.1 สารไอโซฟลาโวนรวม  โดยวธีิ  HPLC 

                 6.2  ปริมาณปริมาณธาตุเหลก็ กรดไฟติก ปริมาณสารกาบา้ และแอนโธไซยานิน 
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ผลการทดลอง 
การทดลองย่อยที ่1 ศึกษาปริมาณไอโซฟลาโวน ธาตุเหลก็ ไฟเตท  และสารกาบ้าในถั่วเหลือง 
ฤดูแล้งปี 2554-2555  
ผลผลติต่อไร่ 



 

 ตารางท่ี  1  แสดงผลผลิตถัว่เหลืองในพนัธ์ุต่าง ๆ ปริมาณสารไอโซฟลาโวน  ธาตุเหล็ก  สารยบัย ั้งการดูดซึม
(ไฟเตท) และสารกาบา้   พบวา่  ในปี 2554  ผลผลิตถัว่เหลือง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี P<0.05  พนัธ์ุท่ีให้ผลผลิต
สูงสุด คือ CM9928-1-3  รองลงมา คือ   MJ9518-2  CM9513-3  ผาบ่อง13 TG145  เชียงใหม่ 60 และ เชียงใหม่ 2  โดยมี
ค่าดงัน้ี  428  399  372  316  295  272 และ 264  กก./ไร่ ตามล าดบั  ส่วนปี 2555  ผลผลิตถัว่เหลืองมีความแตกต่างกนั
ทางสถิติท่ี P<0.05  เช่นเดียวกบัปี 2554  โดยพนัธ์ุเชียงใหม่ 60 ให้ค่าสูงสุด คือ 291 กก./ไร่  ส่วนพนัธ์ุอ่ืนๆให้ผลผลิต
ดงัน้ี  พนัธ์ุ MJ9518-2  CM9928-1-3   เชียงใหม่ 2  CM9513-3   ผาบ่อง13 และ TG145  ดงัน้ี  283  264  236  219  196  
และ 194 กก./ไร่ ตามล าดบั   
ปริมาณสารส าคญั: ไอโซฟลาโวน    

ปี 2554  ปริมาณสารไอโซฟลาโวนรวม มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ี P<0.05  โดยพนัธ์ุ CM9928-1-3  มี
ค่าสูงสุด  รองลงมา คือ   CM9513-3  MJ9518-2  เชียงใหม่ 2  เชียงใหม่ 60  ผาบ่อง13 และ TG145  มีค่าดงัน้ี  51.6  50.4  
48.9  36.4  35.5  35.1 และ 34.8  มคก/ก. ถัว่เหลือง   ตามล าดบั  ส าหรับปี 2555  พนัธ์ุ CM9513-3  มีสารไอโซฟลาโวน
สูงกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ คือ 53.7 มคก/ก. ส่วนพนัธ์ุอ่ืนๆมีปริมาณสารไอโซฟลาโวน ดงัน้ี  47.8  44.9  38.2  36.5  38.3  และ 
37.1  มคก/ก. ในพนัธ์ุ  CM9928-1-3   เชียงใหม่ 2  TG145  MJ9518-2  เชียงใหม่ 60 และ ผาบ่อง13 ตามล าดบั 
ธาตุเหลก็และสารไฟเตท 

ปริมาณธาตุเหลก็ มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี P<0.05  ปี 2554 พนัธ์ุ MJ9518-2  มีธาตุเหลก็สูงสุด คือ 183.8 
มก/1000 ก. รองลงมาคือ เชียงใหม่ 60  เชียงใหม่ 2  TG145  CM9513-3  ผาบ่อง13  และ CM9928-1-3   โดยมีค่า 
ตามล าดับ คือ  166.8  157.3  141.1  132.6  126.3  และ 122.5  มก/1000 ก. ส่วน ปี 2555   พบว่า พนัธ์ุ ผาบ่อง13  
รองลงมา คือ เชียงใหม่ 60  TG145  MJ9518-2  เชียงใหม่ 2  CM9513-3  และ CM9928-1-3   มีค่าดงัน้ี 127.5  121.7  
109.9  104.7  92.6  76.6 และ 65.7  มก/1000 ก. ตามล าดบั 

ส่วนสารตา้นทานการดูดซึมธาตุเหลก็(ไฟเตท)      มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี   P<0.05  เช่นเดียวกนั  โดยปี 
2554        พนัธ์ุท่ีมีค่าต ่าสุด  คือ    พนัธ์ุ  MJ9518-2   รองลงมาคือ   CM9928-1-3   CM9513-3   เชียงใหม่ 60   ผาบ่อง13  
เชียงใหม่ 2  และ TG145  มีค่าตามล าดบั ดงัน้ี  18.3  19.3 19.3 19.7  20.7 23.3 และ 23.7   ก/1000ก  ส าหรับปี  2555  
พนัธ์ุท่ีมีค่าต ่าสุด  คือ    พนัธ์ุ  CM9928-1-3   MJ9518-2   ผาบ่อง13  เชียงใหม่ 60  CM9513-3   TG145  และ เชียงใหม่ 2 
มีค่าดงัน้ี คือ  21.7  22.9  24.4  25.4  26.3  26.7 และ 27.5 ก/1000ก  ตามล าดบั 
กาบ้า 
 สารกาบา้ พบความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี   P<0.05  ทั้งปี 2554 และ 2555  พนัธ์ุท่ีมีค่าสูงสุด ในปี 2554 คือ 
เชียงใหม่ 2 รองลงมา คือ  CM9928-1-3   เชียงใหม่ 60  MJ9518-2   CM9513-3   ผาบ่อง13  TG145 มีค่าดงัน้ี  62.9  55.9  
43.3  42.1  41.8  38.5  และ  34.1 มคก/ก ตามล าดบั  ส่วนปี 2555  พนัธ์ุท่ีมีค่าสูงสุด คือ CM9513-3   เชียงใหม่ 2  ผา
บ่อง13  TG145  เชียงใหม่ 60  CM9928-1-3   และ MJ9518-2   โดยมีค่าคือ 146.5  109.9  88.1  82.1 78.7  72.5 และ 
57.6   มคก/ก ตามล าดบั   
ปลายฤดูฝน ปี 2554-2555 
ผลผลติต่อไร่ 
 ตารางท่ี  1  แสดงผลผลิตถัว่เหลืองในพนัธ์ุต่าง ๆ ปริมาณสารไอโซฟลาโวน  ธาตุเหล็ก  สารยบัย ั้งการดูดซึม
(ไฟเตท) และสารกาบา้   พบวา่  ในปี 2554  ผลผลิตถัว่เหลือง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี P<0.05  ผลผลิตมีค่าอยู่
ระหวา่ง  203-300  กก./ไร่   ส่วนปี 2555  ผลผลิตถัว่เหลืองมีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี P<0.05  โดยพนัธ์ุ CM9928-1-
3   ให้ค่าสูงสุด คือ 386 กก./ไร่  ส่วนพนัธ์ุอ่ืนๆให้ผลผลิตดงัน้ี  พนัธ์ุ เชียงใหม่ 60 เชียงใหม่ 2  MJ9518-2  TG145 ผา
บ่อง13 และ CM9513-3   ดงัน้ี  347  287  267  253  131  และ 113 กก./ไร่ ตามล าดบั   
 



 

ปริมาณสารไอโซฟลาโวน    
ปี 2554  ปริมาณสารไอโซฟลาโวนรวม ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี P<0.05  โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง30.2-

31.8  มคก/ก. ส าหรับปี 2555  พนัธ์ุ เชียงใหม่ 2  มีสารไอโซฟลาโวนสูงกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ คือ 51.7 มคก/ก. ส่วนพนัธ์ุอ่ืนๆมี
ปริมาณสารไอโซฟลาโวน ดงัน้ี  51.3  45.0  38.4  32.3  30.4  และ 26.8  มคก/ก. ในพนัธ์ุ  เชียงใหม่ 60 CM9513-3  ผา
บ่อง13 CM9928-1-3   TG145  และ MJ9518-2  ตามล าดบั  
ธาตุเหลก็และสารไฟเตท 

ปริมาณธาตุเหล็ก มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ี P<0.05  ปี 2554 พนัธ์ุ เชียงใหม่ 60  มีธาตุเหล็กสูงสุด คือ 
183.8 มก/1000 ก. รองลงมาคือ CM9928-1-3   ผาบ่อง13   TG145  เชียงใหม่ 2  CM9513-3  และ MJ9518-2    โดยมีค่า 
ตามล าดบั คือ  196.1  192.8  140.7  123.5  123.2  121.4  และ 98.3  มก/1000 ก. ส่วน ปี 2555   พบวา่ พนัธ์ุ เชียงใหม่ 2 
รองลงมา คือ TG145  ผาบ่อง13  CM9513-3  CM9928-1-3   เชียงใหม่ 60   และ MJ9518-2    มีค่าดงัน้ี 111.5 98.2  95.1  
92.8  89.5  82.9  และ 76.5  มก/1000 ก. ตามล าดบั 

ส่วนสารตา้นทานการดูดซึมธาตุเหลก็(ไฟเตท)      มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี   P<0.05  เช่นเดียวกนั  โดยปี 
2554        พนัธ์ุท่ีมีค่าต ่าสุด  คือ    พนัธ์ุ  CM9928-1-3   รองลงมาคือ    TG145   ผาบ่อง13  MJ9518-2    CM9513-3   
เชียงใหม่ 60    และ เชียงใหม่ 2    มีค่าตามล าดบั ดงัน้ี  18.3  19.3 19.3 19.7  20.7 23.3 และ 23.7   ก/1000ก  ส าหรับปี  
2555 พนัธ์ุท่ีมีค่าต ่าสุด  คือ    พนัธ์ุ  เชียงใหม่ 60  เชียงใหม่ 2  CM9928-1-3   ผาบ่อง13  MJ9518-2   CM9513-3   
TG145  และ มีค่าดงัน้ี คือ  11.6  18.2  18.4  18.5  18.6  19.1 และ 20.5 ก/1000ก  ตามล าดบั 
กาบ้า 
 สารกาบา้ พบความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี   P<0.05  ทั้งปี 2554 และ 2555  พนัธ์ุท่ีมีค่าสูงสุด ในปี 2554 คือ 
เชียงใหม่ 2 รองลงมา คือ  เชียงใหม่ 60  TG145  MJ9518-2   CM9513-3   ผาบ่อง13  และ CM9928-1-3   มีค่าดังน้ี  
115.6  105.3  92.4  98.4  84.1  80.3. และ  79.5 มคก/ก ตามล าดับ  ส่วนปี 2555  พนัธ์ุท่ีมีค่าสูงสุด คือ เชียงใหม่ 2 
CM9513-3     MJ9518-2   TG145  เชียงใหม่ 60  CM9928-1-3   และ ผาบ่อง13  โดยมีค่าคือ 285.2  244.3  226.3  196.2  
194.6  191.8  และ  175.5   มคก/ก ตามล าดบั   
 

การทดลองย่อยที ่2  ศึกษาปริมาณสารแอนโธไซยานินในถั่วเหลือง 
ฤดูแล้งปี 2554-2555  
ผลผลติต่อไร่ 
 ตารางท่ี  2  แสดงผลผลิตถั่วเหลืองพนัธ์ุท่ีมีเปลือกสีด าและปริมาณแอนโธไซยานิน   พบว่า  ในปี 2554  
ผลผลิตถัว่เหลือง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี P<0.05  พนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูงสุด คือ ด าเต้ีย 6  รองลงมา คือ   ณ ล าปาง  
สุโขทยั 3  ยอดสน  และ ด าเต้ีย 1  โดยมีค่าดงัน้ี  312  310  303  238 และ 218  กก./ไร่ ตามล าดบั  ส่วนปี 2555  ผลผลิต
ถัว่เหลืองมีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี P<0.05  เช่นเดียวกบัปี 2554  โดยพนัธ์ุสุโขทยั 3ให้ค่าสูงสุด คือ 321 กก./ไร่  
ส่วนพนัธ์ุอ่ืนๆใหผ้ลผลิตดงัน้ี  พนัธ์ุ  ยอดสน  ณ ล าปาง  ด าเต้ีย 1 และด าเต้ีย 6  และ  ดงัน้ี  305  258  195  และ 191 กก./
ไร่ ตามล าดบั   
ปริมาณแอนโธไซยานิน 
 ปี 2554  ปริมาณแอนโธไซยานินในถัว่เหลืองท่ีมีเปลือกสีด ามีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี P<0.05   พนัธ์ุท่ีมี
สารแอนโธไซ ยานินสูงสุด คือ ยอดสน  รองลงมา คือ ณ ล าปาง  สุโขทยั 3  ด าเต้ีย 1 และด าเต้ีย 6 โดยมีค่าดงัน้ี  82.5  
72.3  68.3  53.5 และ 38.5 มก/100 ก  ตามล าดับ  ส่วนปี 2555  พบว่า  ยอดสนให้ค่าสูงสุด คือ 40.8  มก/100 ก  
รองลงมา คือ ด าเต้ีย 1  ด าเต้ีย 6 ณ ล าปาง และ สุโขทยั 3  ดงัน้ี  30.6  20.5  15.1 และ 12.2  มก/100 ก   ตามล าดบั 
ปลายฤดูฝน ปี 2554-2555 
ผลผลติต่อไร่ 



 

 ผลผลิตถัว่เหลืองพนัธ์ุท่ีมีเปลือกสีด า  ในปี 2554  มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี P<0.05  โดยพนัธ์ุด าเต้ีย 1  ให้
ค่าสูงสุด คือ 272 กก./ไร่  ส่วนพนัธ์ุอ่ืนๆให้ผลผลิตดงัน้ี  พนัธ์ุ สุโขทยั 3  ณ ล าปาง  ด าเต้ีย 6  และ  ยอดสน  ดงัน้ี  247  
157  128  และ 103 กก./ไร่ ตามล าดบั  ส่วนปี 2555  พนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตสูงสุด คือ สุโขทยั 3  และ  ณ ล าปาง รองลงมา คือ 
ด าเต้ีย 1   ด าเต้ีย 6  ยอดสน และ ด าเต้ีย 6   โดยมีค่าดงัน้ี  118  118  104  98 และ 93  กก./ไร่ ตามล าดบั   
ปริมาณแอนโธไซยานิน 
 ปี 2554  ปริมาณแอนโธไซยานินในถัว่เหลืองท่ีมีเปลือกสีด ามีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี P<0.05   พนัธ์ุท่ีมี
สารแอนโธไซ ยานินสูงสุด คือ ด าเต้ีย 1 รองลงมา คือ ยอดสน   ด าเต้ีย 6   ณ ล าปาง  และ  สุโขทยั 3  โดยมีค่าดงัน้ี  20.0  
16.8  15.0  11.5 และ 8.5 มก/100 ก  ตามล าดบั  ส่วนปี 2555  พบวา่  ด าเต้ีย 1ใหค้่าสูงสุด คือ 22.6   มก/100 ก  รองลงมา 
คือ ด าเต้ีย 6  ยอดสน  ณ ล าปาง และ สุโขทยั 3  ดงัน้ี  16.6  15.5  11.6   และ 9.9   มก/100 ก   ตามล าดบั 
สรุปผลการทดลองรวม 2 ปี 
 การประเมินปริมาณสารไอโซฟลาโวน  เหลก็  ไฟเตท  กาบา้และแอนโธไซยานินในพนัธ์ุถัว่เหลือง  พนัธ์ุท่ีมี
สารไอโซฟลาโวนสูง คือ  CM9513-3   CM9928-1-3 (แลง้)  เชียงใหม่ 2  เชียงใหม่ 60 (ฝน)    ส่วนพนัธ์ุท่ีมีธาตุเหลก็สูง 
คือ  MJ9518-2 (เชียงใหม่ 6)   เชียงใหม่ 60      เชียงใหม่ 2  (แลง้)  และ เชียงใหม่ 2  TG145   ผาบ่อง 13    CM9513-3  
(ฝน)    ส าหรับพนัธ์ุท่ีมีสารไฟเตทต ่า คือ  CM9928-1-3  MJ9518-2 (เชียงใหม่ 6)  (แลง้)   และทุกพนัธ์ุมีไฟเตทอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ฝน)    นอกจากน้ีพนัธ์ุท่ีมีสารกาบา้สูง คือ  เชียงใหม่ 2   CM9513-3  (แลง้) และ เชียงใหม่ 2  (ฝน) 
และพนัธ์ุท่ีมีสารแอนโธไซยานินสูง คือ  ยอดสน  (แลง้)  ด าเต้ีย 1  (ฝน) 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การประเมินปริมาณสารไอโซฟลาโวน  เหลก็  ไฟเตท  กาบา้และแอนโธไซยานินในพนัธ์ุถัว่เหลือง  สามารถ

จดักลุ่มพนัธ์ุท่ีมีสารส าคญั อนัไดแ้ก่  ไอโซฟลาโวน  ธาตุเหลก็  ไฟเตท  กาบา้  และแอนโธไซยานิน  ตามระดบัสารท่ีมี
อยูอ่อกเป็น 3 กลุ่ม  คือ กลุ่มพนัธ์ุท่ีมีสาระส าคญัในระดบั สูง  ปานกลาง และต ่า   แต่อยา่งไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเพ่ิม 
เติมในพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะของดินและส่ิงแวดลอ้มท่ีต่างไปจากการทดลองน้ี 
 

การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 

 เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานประกอบการขอปรับปรุงพนัธ์ุถัว่เหลืองในอนาคต  และพฒันาต่อในส่วนของเทคโนโลยี
การผลิตถัว่เหลืองพนัธ์ุใหมี้สารต่างๆเพ่ิมข้ึน 
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งบประมาณในการด าเนินการวจิยัทั้งหมด 
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ตารางที่ 1       ผลผลิต ไอโซฟลาโวน เหลก็ ไฟเตทและกาบา้ของถัว่เหลืองท่ีปลูกในฤดูแลง้-ฝน ปี 2554-2555 ณ ศูนยว์จิยัพืชไร่เชียงใหม่ 
ปี 2554 ปี 2555 

                             ฤดูแลง้ 
พนัธุ์ ผลผลิต 

(กก/ไร่) 
ไอโซฟลาโวน 

(มคก/ก) 
เหลก็ 

(มก/1000 ก) 
ไฟเตท 

(ก/1000 ก) 
กาบา้ 

(มคก/ก) 
ผลผลิต 
(กก/ไร่) 

ไอโซฟลาโวน 
(มคก/ก) 

เหลก็ 
(มก/1000 ก) 

ไฟเตท 
(ก/1000 ก) 

กาบา้ 
(มคก/ก) 

ชม.60 
ชม.2 
ผาบ่อง13 
TG145 
MJ9518-2 
CM9513-3 
CM9928-1-3 

272d 
264d 
316bcd 
29.5cd 
399ab 
372abc 
428a 

35.5b 
36.4b 
35.1b 
34.8b 
48.9a 
50.4a 
51.6a 

166.8ab 
157.3bc 
  126.3d 
141.1cd 
  183.8a 
  132.6d 
  122.5d 

19.7bc 
     23.3a 
     20.7b 
     23.7a 
    18.3d 
    19.3cd 
    19.3cd 

43.3b 
62.9a 

 38.5bc 
  34.1c 

 42.1bc 
 41.8bc 

 55.9a 

291a 
236abc 
196c  
194c 
 283a 
219bc 
264ab 

38.3bc 
44.9abc 
37.1c 

38.2bc    
 36.9bc 
53.7a 

47.8ab 

121.7a         
92.6abc 
127.5a 

109.9ab    
104.7abc 
76.6bc 
65.7c 

25.4abc 
27.5a 

24.4abc 
26.7ab 
22.9bc  
  26.3ab 

21.7c 

72.5bc 
109.9ab 
88.1b 
78.7b 
57.6b 
146.5a 
82.1b 

F-test 
%CV 

   ** 
14.1 

** 
4.9 

** 
8.4 

** 
3.4 

** 
10.2 

** 
13.4 

         ** 
       9.6 

          ** 
         17.5 

      ** 
     7.0 

** 
9.6 

                             ฤดูฝน 
ชม.60 
ชม.2 
ผาบ่อง13 
TG145 
MJ9518-2 
CM9513-3 
CM9928-1-3 

300 
225 
282 
229 
203 
206 
267 

30.7 
30.8 
31.6 
31.8 
30.2 
30.1 
31.2 

    196.1a 
123.2ab 
140.7ab 
123.5ab 
98.3b 
121.4ab 

   192.8a 

  17.7ab 
19.3a 
17.0b 
16.7b 
17.0b 

  17.3ab 
15.7b 

105.3ab 
115.6a 
  80.3c 

 92.4bc 
 89.4bc 
 84.1c 
 79.5c 

347 ab 
287 b 
131 c 
253 b 
267 b 
113 c 
386 a 

51.3a 
51.7a 
38.4c 
30.4e 
26.8f 
45.0b 
32.3d 

   82.9bc 
           111.5a 

     95.1abc 
    98.2ab 
   76.5c 

     92.8abc 
     89.5bc 

    11.6c 
    18.2b 
    18.5b 
    20.5a 
    18.6b 
    19.1ab 
    18.4b 

194.6d 
285.2a 
175.5e 
196.2d 
226.3c 
244.3b 
191.8d 

F-test 
%CV 

NS 
20.0 

NS 
8.0 

* 
29.6 

* 
6.3 

** 
10.0 

** 
15.3 

** 
0.8 

** 
9.3 

       ** 
      3.5 

** 
1.6 



 

 
 ตารางที ่2    ผลผลิต และแอนโธไซยานินของถัว่เหลืองท่ีปลูกในฤดูแลง้-ฝน ปี 2554-2555   

     ณ ศูนยว์จิยัพืชไร่ เชียงใหม่ 
พนัธ์ุ ผลผลิต (กก./ไร่) แอนโธไซยานิน (มก/100 ก) 

         2554           2555          2554                   2555 
                                            ฤดูแลง้ 

สท.3 
ด าเต้ีย1 
ด าเต้ีย6 
ยอดสน 
ณ ล าปาง 

303a 
218b 
312a 
238b 
310a 

321a 
195c 
191c 
305ab 
258b 

68.3b 
53.5c 
35.5d 
82.5a 
72.3b 

        12.2e 
30.6b 
20.5c 
40.8a 
15.1d 

F-Test 
%CV 

** 
4.7 

   ** 
  9.9 

** 
9.3 

** 
1.9 

                                              ฤดูฝน 
สท.3 
ด าเต้ีย1 
ด าเต้ีย6 
ยอดสน 
ณ ล าปาง 

247a 
272a 
128c 
103c 
157b 

118a 
104b 
 93b 
 98b 
118a 

 8.5c 
20.0a 
15.0b 

 16.8ab 
11.5c 

  9.9c 
22.6a 
16.6b 
15.5b  
11.6c 

F-Test 
%CV 

** 
4.4 

** 
5.3 

** 
15.6 

** 
9.4 

** ตวัเลขในคอลมัน์เดียวกนั ท่ีตามดว้ยอกัษรเดียวกนั  ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 
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