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           บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ชื่อโครงการ     ทดสอบสายพันธ์ุดีของถั่วเหลืองที่ทนทานต่อโรคราสนิม
และต้านทานโรคเมลด็สีม่วง1 
   
คณะนักวิจัยและสังกดั  
นางสาวสภาพรรณ สตุาค า  สงักดั สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  

ระยะเวลาที่ท าการวิจัย   3  ปี  9 เดือน   พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  ถึง  กรกฎาคม  พ.ศ. 2554 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     หาพนัธุ์ถัว่เหลืองท่ีให้ผลผลิตสงูทัง้ในฤดฝูนและฤดแูล้งมีความทนทานตอ่โรคราสนิมให้ผลผลิตสงู 
กวา่พนัธุ์มาตรฐานราชมงคล 1 อยา่งน้อยร้อยละ 8  เมล็ดเป็นโรคสีมว่งลดลงเป็นการท าเกษตร 
ท่ีเหมาะสม เพราะไมต้่องใช้สารเคมีพน่ป้องกนัโรคเป็นเกษตรยัง่ยืนท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับความปลอดภยั ลดการน าเข้าเมล็ดถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุ์ 
 
ขอบเขตการวิจัย  
  เดือนธันวาคม2550 ปลูกถัว่เหลือง(elite lines)จ านวน 4 คือสายพนัธุ์98002  สายพนัธุ์98021 สาย
พนัธุ์98031และสายพนัธุ์98032และพนัธุ์มาตรฐานเปรียบเทียบ 3 พนัธุ์ความทนทานตอ่โรคราสนิมและ
เมล็ดสีมว่ง ท าการทดลองซ า้ในปีงบประมาณ2552-2553 โดยคดัสายพนัธ์98021และสายพนัธุ์ 98031
ไว้ท าซ า้กันหลายฤดู ศกึษาเสถียรภาพในการให้ผลผลิต ซึ่งเป็นพนัธุ์ท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีประสงค์แล้ว
น าไปทดสอบในแปลงเกษตรกรโดยจดัท าเป็นชดุโครงการใหม่ตอ่ไป 
 
วิธีการวิจัย      
ปลูกถัว่เหลืองสายพนัธุ์ดี(elite lines)ท่ีได้รับการคดัเลือก 4คือสายพนัธุ์98002  สายพนัธุ์98021 สาย
พนัธุ์98031และสายพนัธุ์98032และพนัธุ์มาตรฐานเปรียบเทียบ 3 พันธุ์ความทนทานตอ่โรคราสนิมและ
เมล็ดสีม่วงทัง้ในฤดูแล้งและฤดฝูน2551แล้วคดัเลือกพนัธุ์ดีไว้ 2 สายพนัธุ์คือสายพนัธุ์98021และสาย
พนัธุ์98031 ปลกูพร้อมกบัพนัธุ์มาตรฐาน สจ.4 สจ.5และพนัธุ์รม.1 ในฤดแูล้งฤดฝูน ปี2552 โดยวาง
แผนการทดลองแบบ RCB โดยปลกู 20 แถวตอ่แปลงย่อยมี 5 แปลงย่อยตอ่บล๊อก 4 ซ า้ โดยในฤดแูล้ง
ปลกูในแปลงนางานพืชไร่สวก.เพียงแห่งเดียว แตใ่นฤดฝูน2552ปลกู 3 แห่งคือ1.แปลงไร่ของเกษตรกร



บ้านแพะหนองแดง ต.พฒันานิคม 2.แปลงไร่ในสวก.3.แปลงไร่เกษตรกรบ้านดงแม่เมาะ อ.แม่เมาะและ
ท าซ า้ในปี2553อีกครัง้ ท าการทดลอง 2 ฤด ูทัง้ฤดแูล้งและฤดฝูน 2553 พร้อมปลกูขยายเมล็ดเพ่ือปลกู
ศกึษาเสถียรภาพของพนัธุ์ในปี 2554 
ผลการวิจัย      

ผลการทดลองในฤดแูล้ง 2550/51 ตารางท่ี1 ได้ผลการทดลองดงันีส้ายพนัธุ์98021 ให้ผลผลิต
ตอ่ไร่สงู 427.5กิโกรัม พนัธุ์รม.1 มีน า้หนกั 100เมล็ด(ก.)หนกัท่ีสดุ 18.75 กรัม  พนัธุ์สจ.5มีน า้หนกัตอ่
ต้นมาก 15.75 กรัม พนัธุ์สจ.4มีจ านวนฝักตอ่ต้นมาก 41 ฝัก สายพนัธุ์98021 มีต้นสงู 71.80 (ซม.) พนัธุ์
รม.1 มีเมล็ดสีมว่งและเมล็ดสีเขียวมาก แต ่ สายพนัธุ์ 98021และ 98031ทนทานตอ่โรคราสนิม สาย
พนัธุ์98031ต้านทานตอ่เมล็ดสีมว่งนอกจากนีย้งัมีเมล็ดสีเขียวน้อย ผลการทดลองในฤดฝูนปี2551 
(ก.ค.-พ.ย.2551)(ทดลองซ า้ฤดแูล้ง2550/51)(ตารางท่ี3)ปรากฏวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิตเิชน่
ผลผลิตตอ่ไร่ จ านวนฝักตอ่ต้น จ านวนก่ิงตอ่ต้น และจ านวนข้อตอ่ต้น แตน่ า้หนกั 100 เมล็ด (ก.)และ
ความสงูของต้นมีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิระดบั.05 สายพนัธุ์ 98031มีผลผลิตตอ่ไร่สงู 250.36 
กิโลกรัมตอ่ไร่ และมีน า้หนกัผลผลิตลดลง ร้อยละ 39.6  มีความทนทานตอ่โรคราสนิมกวา่พนัธุ์อ่ืนๆ 
เพราะ พนัธุ์/สายพนัธุ์อ่ืนๆผลผลิตตอ่ไร่ลดลงร้อยละ 42.32-58.60  พนัธุ์รม.1 มีขนาดเมล็ด(นน.100 
เมล็ด)ใหญ่ท่ีสดุ 17.40 กรัม ขนาดเมล็ดลดลงจากฤดแูล้งร้อยละ 7.2 สว่นสายพนัธุ์98002 ขนาดเมล็ด
ลดลง ร้อยละ 2.67 0สว่นพนัธุ์/สายพนัธุ์อ่ืนๆมีขนาดเมล็ดลดลงร้อยละ 13.27-23.30 สายพนัธุ์ 98031
ลดลงมากท่ีสดุร้อยละ 23.3 
ด าเนินการทดลองในฤดแูล้งปี 2551/52 ท่ีแปลงนา และ ท่ีสถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 
ในฤดแูล้ง (ปลายธนัวาคม 2551 - เมษายน 2552) โดยวางแผนการทดลองแบบ บล็อกสมบรูณ์(RCB) 
ท า4 ซ า้  ซ า้ละ 5 แปลงยอ่ย สิ่งทดลองประกอบด้วยถัว่เหลืองสายพนัธุ์ดี 2 สายพนัธุ์และพนัธุ์
เปรียบเทียบ 3 พนัธุ์คือ พนัธุ์สจ.4 สจ.5 และรม.1ได้ผลการทดลองดงันี ้ ผลลิตเฉล่ียและและลกัษณะ
ตา่งๆไมมี่ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเป็นไปได้0.05 ยกเว้นจ านวนฝักตอ่ต้น
สายพนัธุ์98021และ98031 ให้ผลผลิตตอ่ไร่ 269 และ229 กิโลกรัมตามล าดบันอกจากนีท้ัง้ 2สายพนัธุ์
ยงัทนทานตโ่รคราสนิม และต้านทานตอ่โรคเมล็สีมว่ง ท าการทดลองซ า้ในฤดฝูน (ก.ค.-พ.ย..2552) 3 
แปลงทดลองสถานท่ีทดลอง 1.บ้าแพะหนองแดง นิคมพฒันา 2 แปลงไร่สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
3.บ้านดง อ.แมเ่มาะ ผลการทดลองท่ีบ้านแพะหนองแดงปรากฎวา่คา่เฉล่ียผลผลิตตอ่ไร่ น า้หนกั100 
เมล็ด(กรัม)และจ านวนก่ิงตอ่ต้นมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัทางสถิตสิ าคญัระดบัความเป็นไปได้0.05
แต ่ น า้หนกัเมล็ดตอ่ต้น จ านวนฝักตอ่ต้น ความสงูต้น และจ านวนข้อตอ่ต้นไมมี่ความแตกตา่งกนัทาง
สถิตท่ีิระดบัความเป็นไปได้0.05 สายพนัธุ์98031ให้ผลผลิตสงู 288.6กิโลกรัมตอ่ไร่นอกจากนีส้ายพนัธุ์
98031 สายพนัธุ์98021 และพนัธุ์รม.1 ยงัทนทานตอ่โรคราสนิม ผลการทดลองท่ีแปลงไร่สถาบนัวิจยั
เทคโนโลยีเกษตรปรากฎวา่คา่เฉล่ียน า้หนกั100เมล็ด จ านวนข้อตอ่ต้นมีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิ
ระดบัความเป็นไปได้0.05 แตค่า่เฉล่ียผลผลิตตอ่ไร่ น า้หนกัเมล็ดตอ่ต้น จ านวนฝักตอ่ต้น ความสงูต้น 



และจ านวนก่ิงตอ่ต้นไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติท่ีอย่างมีนยัส าคญัระดบัความเป็นไปได้0.05 สาย
พนัธุ์98021ให้ผลผลิตสงูท่ีสดุ 325.25 กิโลกรัม พนัธุ์รม.1 สายพนัธุ์98021 และสายพนัธุ์98031มี
น า้หนกั100 เมล็ดมากกว่าพนัธุ์สจ.4 และพนัธุ์สจ.5 ผลการทดลองท่ีบ้านดงแมเ่มาะ ปรากฎวา่ทกุพนัธุ์
มีความสามารถในการให้ผลลิตต ่า พนัธุ์รม.1ให้ผลผลิตมากท่ีสดุเพียง 86..1 กิโลกรัมตอ่ไร่ เม่ือน า
ข้อมลูทัง้3แหง่มาวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม(combined analysis of variance) ปรากฎวา่ทกุพนัธุ์
ให้ผลผลิตตอ่ไร่ น า้หนกัเมล็ดต่อต้น และควมาสงูต้นไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัทางสถิตสิ าคญั
ระดบัความเป็นไปได้0.05 แต ่น า้หนกั 100เล็ด จ านวนฝักตอ่ต้น จ านวนข้อตอ่ต้น และจ านวนก่ิงตอ่ต้น
มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัทางสถิตสิ าคญัระดบัความเป็นไปได้0.05 ทกุลกัษณะในแตล่ะสถานท่ี
ปลกูมีมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัทางสถิตสิ าคญัยิ่งระดบัความเป็นไปได้0.01ผลการทดลองในฤดู
แล้งปี 2552/53 ท่ีแปลงนา และ ท่ีสถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง ในฤดแูล้ง (ปลาย
ธนัวาคม 2552 - เมษายน 2553)  โดยวางแผนการทดลองแบบ  RCB ท า4 ซ า้  ซ า้ละ 5 แปลงย่อย 
ได้ผลการทดลองดงันี ้ พนัธุ์สจ.4 ให้ผลผลิตตอ่ไร่สงูสดุ 281กิโลกรัม สายพนัธุ์98021 ให้ผลผลิตตอ่ไร่  
244 กิโกรัม พนัธุ์รม.1ให้ผลผลิต194 กิโลกรัมตอ่ไร่ สายพนัธฺ98021 ให้ผลผลิตตอ่ไร่ มากกวา่พนัธุ์รม.1 
25เปอร์เซ็นต์ พนัธุ์รม.1 มีน า้หนกั 100เมล็ด(ก.)มากท่ีสดุ 17.8 กรัม และ 98031ทนทานตอ่โรคราสนิม 
สายพนัธุ์98031ต้านทานตอ่เมล็ดสีมว่ง 

ผลการทดลองในฤดฝูน2553(ก.ค.-พ.ย.2553)( ตารางท่ี2) ปรากฏว่าไมมี่สามารถเก็บข้อมลู
ผลผลิตตอ่ไร่ได้ ถัว่เหลืองพนัธุ์รม.1มีน า้หนกั 100 เมล็ด (ก.)เทา่กบั 17.87 กรัม มากกวา่พนัธุ์อ่ืนๆทาง
สถิตท่ีิระดบัความเป็นไปได้ 0.01  

เม่ือหาคา่เฉล่ียผลผลิต 6การทดลองปรากฎวา่สาย พนัธุ์98021  สายพนัธุ์98031  พนัธุ์รม.1 พนัธุ์  
สจ.4และพนัธุ์สจ5ได้ผลดงันี2้85.5,277.5,248.5,254,235กิโลกรัมตอ่ไร่ตามล าดบั 
วิจารณ์ 
ในปีพ.ศ. 2551-2552 สภาพอากาศมีความปกติ แตปี่2553มีความปรวนแปรมากเน่ืองจากฝนไมต่ก
ตดิตอ่กนัเป็นเวลาหลายเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนมิถนุายน 2553 และเร่ิมตกในต้นเดือน
กรกฎาคม 2553อยา่งตอ่เน่ืองไมส่ามรถเตรียมพืน้ท่ีปลกูได้ตามแผนและ ท าให้ต้องเตรียมพืน้ท่ีหลาย
ครัง้และปลกูใหมห่ลายครัง้ เน่ืองจากฝนตกหนกัหลงัปลกู ประกอบกบัมีปัญหานกพิราบมาจิกกินต้น
กล้าถัว่เหลืองทิง้ ท าให้มีจ านวนต้นถัว่เหลืองแตล่ะแปลงแตกตา่งกนัมาก จงึไมเ่สนอข้อมลูผลผลิตตอ่
พืน้ท่ีเพราะอาจท าให้สรุปผลการวิจยัผิด 
 
 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ  

ในฤดแูล้งผลปรากฎวา่สายพนัธุ์98021มีแนวโนมให้ผลผลิตสงูกวา่พนัธุ์ อ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญั 



ทางสถิต ิแตเ่น่ืองจากเป็นความผนัแปรของธรรมชาตซิึง่มนษุย์ไมส่ามารถแก้ไขได้ แตต้่องหาพนัธุ์พืชท่ี 
ปรับตวัได้ดีกบัสภาพอากาศ และเร่ิมศกึษาหาวิธีเขตกรรมใหมใ่ห้สอดคล้องกบัสภาพอากาศท่ีเปล่ียนไป 
ค าส าคัญ  : .ถัว่เหลือง โรคราสนิม เมล็ดสีมว่ง   



   

EXECUTIVE SUMMARY 
 

Project Title :  Advanced Yield Trial of Elites Soybean Varietal for Tolerance to 
Rust Disease and Resistance to Purple Stain 

 
Investigators :    
Miss SUPAPAN  SUTAKOM    Agricultural  Technology Research Institute (ATRI)  
, University of Technology Rajamangala Lanna.  

Project Period :    3 years  9 months     from  November  2007  to  July 2011   
Objectives :   
 1. Search for new high yield soybean variety tolerance to soybean rust disease and resistant 
to purple seed stain and produced higher yield 8% than variety RM.1  
Scope of Research :  
The experiments were conducted in November 2007to July 2011. The experiment consist of 
2 elites such as 980021 and 98031 and 3 checked varieties SJ.4,SJ.5 and RM.1 in after rice 
condition and in upland condition in rainy season  
Methodology :  

The first year the  experiments consist of 4 elite lines 98002, 98021, 98031 and 98032 
and  3 check  varieties SJ.4 ,SJ.5 and RM.1. The yield trial experiments were conducted 
during dry season (December 2007 to April 2008  after rice condition at Agricultural 
Research Technology Institute, University of Technology Rajamangala Lanna.  The 
experiment was conducted in RCBD  4 replications. One replication composed of 7 
lines/varieties in addition to SJ.4, SJ.5,  and R.M.1.The second year repeated experiment in 
rainy season(July-November 2008). Selected 2 elites line such as line 98021 and line 98031 
(high yield and tolerance to rust disease) for dry season (November 2008-March 2009) The 
experiment conducted in after rice condition consist of 2 elites line 98021 and 98031 
conclude 3 standard varieties (RM.1, SJ.4 and SJ.5) in RCBD with 4 replications at  ARTI .Do 
repeated again in rainy season(July to November 2009) in 3 locations the 
1st.Banpaenonadaeng the 2nd ARTI and the 3rd Bandongmaemouw .There were difference in 
soil fertility and soil physical in growth condition in Bandongmaemouw from 
Banpaenonadaeng and ARTI. The 3Rd year the experiments were conducted repeated again 
both in dry and rainy season(December 2009 to December 2010) at ARTI  



   

Results :  
In dry season 2009/10 the results showed that there were significant  at 0.05 level 
probability. (table 1) variety SJ.4 produced highest yield per rai  281 kg/rai, lines 98021 
produced 244 kg/rai  and variety RM.1 produced only 194 kg/rai. Variety RM.1 produced 
100seed weight 17.8 g. higher than others at 0.01 level probability. 
The experiment results  showed that variety RM.1, line 98021 and line 98031 produced 100 
seed weight  higher than variety SJ.4and SJ.5 . Soybean rust disease infected soybean in 
late growth stage. 
 
Discussion : 
Climate in year 20010 was much variation. No rain for long time during November 2009 to 
lately June 20010. But much rain in July 2010 cause grew soybean many times. Addition 
soybean seedlings were damaged by pigeon birds. There were variation in plants number 
per plot.. No yield reported   probably wrong conclusion. 
Conclusion and Suggestions : 
.The experiment  in dry season results showed that line 89021 produced higher yield than variety  
RM.1. There was much variation climate , it need new variety and new cultivation.  
 
Keywords : ..soybean . soybean rust disease , purple seed stain.  (3-5 keywords) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 
ทดสอบถ่ัวเหลืองสายพันธ์ุดีที่ทนทานต่อโรคราสนิม 

และ ต้านทานโรคเมล็ดสีม่วง1 
Advanced Yield Trial of Elites Line of Soybean for Tolerance to Rust  

Disease and  Resistance to Purple Stain   Seed1 

สุภาพรรณ สุตาค า1 

Supapan Sutakom1 

 
บทคัดย่อปีที่1 

ด าเนินการทดลองในฤดแูล้งปี 2550/51 ท่ีแปลงนา และ ท่ีสถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตร
ล าปาง ในฤดแูล้ง (ปลายธนัวาคม 2550 - เมษายน 2551) โดยวางแผนการทดลองแบบ บล็อกสมบรูณ์
(RCB) ท า4 ซ า้  ซ า้ละ 7 แปลงยอ่ย สิ่งทดลองประกอบด้วยถัว่เหลืองสายพนัธุ์ดี 4 สายพนัธุ์และพนัธุ์
เปรียบเทียบ 3 พนัธุ์คือ พนัธุ์สจ.4 สจ.5 และรม.1ได้ผลการทดลองดงันีส้ายพนัธุ์98021 ให้ผลผลิตตอ่ไร่
มาก 427.5กิโกรัม พนัธุ์รม.1 มีน า้หนกั 100เมล็ด(ก.)มากท่ีสดุ 18.75 กรัม  พนัธุ์สจ.5 มีน า้หนกัตอ่
ต้นมาก 15.75 กรัม พนัธุ์สจ.4มีจ านวนฝักตอ่ต้นมาก 41 ฝัก สายพนัธุ์98021 มีต้นสงู 71.80 (ซม.) 
พนัธุ์รม.1 มีเมล็ดสีม่วงและเมล็ดสีเขียวมาก แต ่ สายพนัธุ์ 98021และ 98031ทนทานตอ่โรคราสนิม 
สายพนัธุ์98031ต้านทานตอ่เมล็ดสีมว่งนอกจากนีย้งัมีเมล็ดสีเขียวน้อย 

ผลการทดลองในฤดฝูนปี2551(ก.ค.-พ.ย.2551)(ทดลองซ า้ฤดแูล้ง2550/51)(ตารางท่ี3)ปรากฏ
วา่ไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิตเิชน่ผลผลิตตอ่ไร่ จ านวนฝักตอ่ต้น จ านวนก่ิงตอ่ต้น และจ านวนข้อตอ่
ต้น แตน่ า้หนกั 100 เมล็ด (ก.)และความสงูของต้นมีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิระดบั.05 สายพนัธุ์ 
98031มีผลผลิตตอ่ไร่สงู 250.36 กิโลกรัมตอ่ไร่ และมีน า้หนกัผลผลิตลดลง ร้อยละ 39.6  มีความ
ทนทานตอ่โรคราสนิมกว่าพนัธุ์อ่ืนๆ เพราะ พนัธุ์/สายพนัธุ์อ่ืนๆผลผลิตตอ่ไร่ลดลงร้อยละ 42.32-58.60  
พนัธุ์รม.1 มีขนาดเมล็ด(นน.100 เมล็ด)ใหญ่ท่ีสดุ 17.40 กรัม ขนาดเมล็ดลดลงจากฤดแูล้งร้อยละ 7.2 
สว่นสายพนัธุ์98002 ขนาดเมล็ดลดลง ร้อยละ 2.67 0สว่นพนัธุ์/สายพนัธุ์อ่ืนๆมีขนาดเมล็ดลดลงร้อยละ 
13.27-23.30 สายพนัธุ์ 98031ลดลงมากท่ีสดุร้อยละ 23.3  พนัธุ์รม.1มีความสงูของต้นน้อยกวา่พนัธุ์
อ่ืนๆแตไ่มต่า่งกบัสายพนัธุ์98031 พนัธุ์รม.1มีเมล็ดสีมว่งมากกว่าพนัธุ์อ่ืนๆสายพนัธุ์98002 ต้านทานตอ่
โรคเมล็ดสีมว่ง 
 
ค าส าคัญ:  ถัว่เหลือง โรคราสนิม เมล็ดสีมว่ง ผลผลิตสงู คณุคา่ทางอาหาร   
Key word: soybean, rust disease, high yield, nutrient value, tolerance, purple stain seed 
1= มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา   สถาบนัวจิยัเทคโนโลยีเกษตร  โทร 054-342551 
 .= supapan34@gmail.com งานพืชไร่-นา สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร  
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Abstract 1styear 
The yield trial of soybean was conducted in paddy field after rice during dry season 

(December 2007 to April 2008)  at Lampang Agricultural Research and Training Center, 
University of Technology Rajamangala Lanna.  The experiment was conducted in a 
randomized complete block design with  4 replications. One replication composed of 4 elites 
line and 3checks (SJ.4, SJ.5,  and R.M.1) The results showed that many lines produced high 
yield but no-difference from checks(SJ.4, SJ.5,  and R.M.1) such at :98021, 98032and 98031  
yield 427.5 ,425, 414.5 kg./rai respectively. Their100 seed weight (g) was significant 
difference from checks(SJ.4 and SJ.5)  Line 98031and 98021 tolerance to rust disease and 
resistance to purple  stain seed 

The  yield trial experiment was repeated in the wet season (Jul.-Nov.2008) the results 
showed that  there were non-significant difference in many traits such as seed yield, seed 
weight/plant, pods number/plant branch/plant  nodes/plant . But 100 seed weight and plant 
height were significant difference at .05 level of probability.  Line  98031 produced highest 
yield 250.36 kg/rai less than in dry season 39.60%, it tolerance to rust disease and also  
resistance to purple seed stain .Others produced yield less than in dry season more than 
40% and produced 100 seed weight(g.) less than in dry season 2.67 to 58.6% but others 
traits produced more than dry season.Line 98002 and SJ.5 resistance to purple seed stain. 

 

ค าน า 
ปี พ.ศ. 2551/52 ประเทศไทยผลิตถัว่เหลืองได้ 198,021 ตนั พืน้ท่ีเพาะปลกู 0.798ล้าน ไร่ 

ผลผลิตเฉล่ีย 248 กิโลกรัมตอ่ไร่ อวยพร เพชรหลายสี 2551 แตใ่นขณะเดียวกนัประเทศไทยต้องน าเข้า
ถัว่เหลืองจากตา่งประเทศ 1,395,370 ตนั มลูคา่ 14,226.08 ล้านบาท 
(www.oae.go.th/statislic/import/imsy.xls วนัท่ี 2/6/2551) เพ่ือน ามาท าผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูป
และอตุสากรรมการเลีย้งสตัว์ เพ่ือบริโภคภายในประเทศและสง่ออกขายตา่งประเทศ    

 มณฑาและคณะ (2530) รายงานวา่โรคราสนิมท่ีระบาดคอ่นข้างกว้างขึน้ท าให้ผลผลิตพนัธุ์ 
สจ.4 และสจ.5 ลดลงได้มากกวา่ร้อยละ 45 รังสรรค์และคณะ (2530) ได้ท าการปรับปรุงพนัธุ์ถัว่เหลือง
เพ่ือต้านทานตอ่โรคราสนิม โดยกลา่วว่า    โรคราสนิมถัว่เหลือง ซึง่มีสาเหตมุาจากเชือ้ราเป็นโรคท่ีมี
ความส าคญัท่ีสดุของถัว่เหลือง เพราะท าความเสียหายให้แก่ถัว่เหลืองและเร่ิมด าเนินการมาตัง้แตต้่น 
ตอ่มาได้พนัธุ์ทนทานตอ่โรคนีคื้อ พนัธุ์ สจ.4 และสจ.5 แตย่งัอยูใ่นระดบัท่ีไมน่า่พอใจนกัและตอ่มาในปี 
พ.ศ. 2530 กรมวิชาการเกษตรได้รับรองให้ถัว่เหลืองพนัธุ์เชียงใหม ่ 60 เป็นถัว่เหลืองพนัธุ์มาตรฐาน  
อยา่งไรก็ตามสาเหตขุองการระบาดของโรคนีมี้หลายปัจจยั  ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม เชน่ ความชืน้

http://www.oae.go.th/statislic/import/imsy.xls


   
สงูและอณุหภมูิไมต่ ่าหรือสงูเกินไป ในแตล่ะสภาพแวดล้อมก็เป็นปัจจยัท่ีท าให้โรคระบาดรุนแรงยิ่งขึน้ 
ศนูย์วิจยัพืชไร่เชียงใหมไ่ด้ด าเนินงานวิจยัเพ่ือปรับปรุงพนัธุ์ ต้านทานตอ่โรคราสนิม    พนัธุ์จากศนูย์วิจยั
และพฒันาพืชผกัแหง่เอเชียมาท าการคดัเลือกในปี 2526 และฤดแูล้ง 2527 ปรากฎวา่การทดลองใน
ครัง้นัน้ไมมี่โรคราสนิมระบาด การทดลองในฤดฝูน 2527 ปรากฎวา่ทกุพนัธุ์แสดงอาการโรคราสนิมและ
ได้คดัเลือกไว้ครัง้สดุท้ายเพียง 30 แถว น าไปศกึษาการประเมินผลผลิตเบือ้งต้น ฤดแูล้งปี 2528 
การศกึษาในครัง้นีคื้อ การเปรียบเทียบพนัธุ์ถัว่เหลืองเบือ้งต้นสายพนัธุ์ต้านทานโรคราสนิมผลปรากฎวา่ 
พนัธุ์สจ.4 ให้ผลผลิตสงูท่ีสดุ 

 

วิธีการด าเนินการทดลอง (ปีท่ี1) 
น าถัว่เหลืองสายพนัธุ์ดี (elite lines) 4 สายพนัธุ์จากแปลงทดลองในฤดฝูน 2549 ( การทดลอง

ในฤดฝูน ก.ค-พ.ย2549 ไม่ประสบผลส าเร็จเน่ืองจากมีผลตกหนกัในช่วงปลกูและเมล็ดไม่งอก และมี
นกพิราบคอยรบกวนจิกต้นออ่นทิง้ สายพนัธุ์ท่ีเหลือรอดจงึเป็นสายพนัุ์ท่ีผ่านการคดัเลือกโดยธรรมชาติ)
จ านวน 4 สายพนัธุ์ คือสายพนัธุ์  98002  98021 98031 และสายพนัธุ์98032 พร้อมพนัธุ์เปรียบเทียบ 3
พนัธุ์คือพนัธุ์ สจ.4 สจ.5 และรม.1 น ามาปลกูในวนัท่ี  25 ธันวาคม 2550 โดยวางแผนการทดลองแบบ 
RCB ประกอบด้วย7 สิ่งทดลองคือถั่วเหลืองสายพธัุ์ดี สายพนัธุ์ 98002 98021 98031 และสายพนัธุ์
98032 และพนัธุ์เปรียบเทียบ 3พนัธุ์ คือ พนัธุ์สจ.4 สจ.5และพนัธุ์รม.1ท า 4 ซ า้ ใช้แปลงปลกูขนาด 4x 4 
ตารางเมตร  เก็บเก่ียวทัง้ทัง้ 16 แถว สุ่มต้นมาเก็บข้อมูลทางพืชไร่ ตา่งๆ 10 ต้นต่อแปลงย่อย ใส่ปุ๋ ย
สตูร 12-24-12 อตัรา 30 กิโลกรัมตอ่ไร่รองพืน้ พ่นสารฆ่าวชัพืชทัง้ใบกว้างและใบแคบ คมุฟางข้าวให้
น า้ทกุๆ 2 สปัดาห์ในระยะ งอกจนถึงระยะสร้างเมล็ด เร่ิมให้ทกุๆ สปัดาห์ เม่ือถัว่เหลืองอยู่ในระยะสร้าง
ฝักให้น า้โดยวิธีปล่อยน า้ท่วมแปลงแล้วระบายออก ไม่พ่นสารฆ่าแมลง ฤดฝูน2551น าถั่วเหลืองสาย
พนัธุ์ดี (elite lines) ท่ีคดัจากการวิจยัในฤดแูล้ง2550/51  4สายพนัธุ์ และ 
พนัธุ์เปรียบเทียบ 3 พนัธุ์ คือพนัธุ์สจ.4 สจ.5    และรม.1 น ามาปลกูในวนัท่ี 23 กรกฏาคม2551โดยวาง
แผนการทดลองแบบRCBD มี 4 ซ า้ แปลงยอ่ยขนาด 5x 8 ตารางเมตร เก็บผลผลิตทกุๆ  แถว สุ่มต้นมา
เก็บข้อมลูทางพืชไร่ ตา่งๆ 20 ต้นตอ่แปลงย่อย ใส่ปุ๋ ยสตูร 12-24-12   อตัรา 30 กิโลกรัมตอ่ไร พ่นสารค
ฆา่วชัพืชใบแคบและใบกว้าง (วนัไซด์และเฟล็ก 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการทดลองในฤดแูล้ง 2551/52(ตารางท่ี 1) ลกัษณะน า้หนกั 100 เมล็ด น า้หนกัเมล็ดตอ่ต้น  
และเมล็ดสีเขียวของสายพนัธุ์/พนัธุ์ตา่งๆ)มีความแตกตา่งกนัทางสถิติท่ีระดบัความเป็นไปได้ 0.05 แต่ 
ผลผลิตตอ่ไร่ จ านวนฝักตอ่ต้น จ านวนข้อตอ่ต้น ความสงูของต้น(ซม.) เมล็ดสีมว่ง(กรัม)ตอ่10ต้น ไมมี่
ความแตกตา่งกนัทางสถิติ สายพนัธุ์ท่ีให้ผลผลิตสงูสดุคือสายพนัธุ์ 98021, 98032, และสายพนัธุ์



   
98031 ซึง่ให้ผลผลิต 427.5  425.0และ414.5กิโลกรัมตอ่ไร่ตามล าดบั พนัธุ์เปรียบเทียบคือ พนัธุ์สจ.4,  
สจ.5 และรม.1 ให้ผลผลิต362, 348 และ 390.5 กิโลกรัมตอ่ไร่ ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี1 แสดงผลผลิตตอ่ไร่และองค์ประกอบผลผลิต น า้หนกัเมล็ดสีมว่งและเมล็ดสีเขียวตอ่ 10 ต้น 

พนัธุ์/สาย
พนัธุ์ 

ผลผลติ  
   ตอ่ไร่ 

 (กก) 

)นน.100 
ม(ก.) 

นน.เมลด็/
ต้น(ก) 

จน.ฝัก/
ตนั 

ความสงู
ต้น(ซม 

จน.ข้อ/
ต้น 

นน
เมลด็สึ
มว่ง/ 

10ต้น 

นน.เมลด็
เขียว/ 

10ต้น 

98002 397.75 16.75cd 13.50a 37.75 67.20 11.05 1.25 2.5bc 

98031 414.5 18.5ab 14.57a 37.37 67.30 11.37 0.25 1.0b 

รม.1 390.5 18.75a 14.12a 40.35 67.45 11.15 4.25 8.0a 

98021 427.5 17.25bc 14.34a 38.25 67.09 10.62 1.75 4.5b 

สจ.4 362 16.50cd 12.60ab 41.0 67.32 10.75 0.75 3.25bc 

98032 425 17.25bc 12.95ab 36.65 67.49 11.1 0.75 2.bc 

สจ.5 348 15.75d 11.75b 31.12 67.30 10.1 1 .75 

F-test ns ** * Ns Ns Ns Ns ** 

C.V.(%) 14.8 4.42 11.56 11.86 0.38 5.1 147.64 61.61 

 
ผลผลิตตอ่ไร่ จ านวนฝักตอ่ต้น จ านวนข้อตอ่ต้น ความสงูของต้น(ซม.) เมล็ดสีมว่ง(กรัม)ตอ่10

ต้น ไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิต ิ สายพนัธุ์ท่ีให้ผลผลิตสงูสดุคือสายพนัธุ์ 98021, 98032, และสาย
พนัธุ์98031 ซึง่ให้ผลผลิต 427.5  425.0และ414.5กิโลกรัมตอ่ไร่ตามล าดบั พนัธุ์เปรียบเทียบคือ พนัธุ์
สจ.4,  สจ.5 และรม.1 ให้ผลผลิต362, 348 และ 390.5 กิโลกรัมตอ่ไร่ ตามล าดบั   พนัธุ์รม.1  มีน า้หนกั
มากท่ีสดุ 18.75 กรัม/100เมล็ด รองลงไปคือ 98031และ 98021 มีน า้หนกั 100 เมล็ด (ก.)ให้ 18.75
และ 17.25กรัม/100เมล็ดตามล าดบั ซึง่มากกวา่พนัธุ์สจ4 และสจ.5 ส่วนพนัธุ์ท่ีมีน า้หนกั 100 เมล็ด
น้อยท่ีสดุคือ คือ สจ.5หนกั 15.75 กรัม   สจ.4มีจ านวนฝักตอ่ต้นมากทีสดุ 41.0 ฝัก สจ.5 มีจ านวนฝัก
ตอ่ต้นน้อยท่ีสดุ 31.12 ฝัก (CV.%=11.86)  พนัธุ์ท่ีมีน า้หนกัเมล็ดตอ่ต้นมากท่ีสดุคือสายพนัธุ์98031 มี
14.57 กรัม สายพนัธุ์ท่ีมีน า้หนกัเมล็ดตอ่ต้นน้อยสดุคือพนัธุ์สจ.5หนกั 11.75กรัม แตกตา่งทางสถิตท่ีิ
ระดบั.05กบัพนัธุ์รม.1 สายพนัธุ์98031, 98021และสายพนัธุ์ 98002      สายพนัธุ์98021 มีความสงูของ
ล าต้น 71.8เซนตเิมตรแตไ่ม่แตกตา่งกนัทางสถิติกบัพนัธุ์อ่ืนๆ   พนัธุ์รม.1และมีเมล็ดสีเขียวมากท่ีสดุ
และ ออ่นแอตอ่เมล็ดสีมว่งมากท่ีสดุ  ทกุพนัธุ์มีเมล็ดสีมว่งและเมล็ดสีเขียวปนอยู(่ตารางท่ี1) 
ตารางท่ี1 แสดงผลผลิตตอ่ไร่ องค์ประกอบผลผลิต คะแนนโรคราสนิม เมล็ดสีมว่ง   
ในฤดแูล้ง2550/2551 
 
 



   
 
ตารางท่ี2  %พืน้ท่ีใบถัว่เหลืองท่ีถกูโรคราสนิมท าลาย  และคะแนนการเข้าท าลายของโรคราสนิม 

ในฤดแูล้ง  2550/51 
พนัธุ์/สายพนัธุ์ 11/3/2551 18/3/2551 (R5-R6) 25/3/2551 (Score) R6-R7 

98002 - .5%     ของพืน้ท่ีใบ 3  คะแนนเกิดตรงสว่นลา่งของต้น 
98031 - 1%           „ 2.5 คะแนนเกิดตรงสว่นลา่ง-กลาง 

รม.1 - 1%           „ 2.5 คะแนนเกิดตรงสว่นลา่ง-กลาง 

98021 - 1%            „ 2.5 คะแนนเกิดตรงสว่นลา่ง-กลาง 

สจ.4 - 1.5%         „ 3  คะแนนเกิดตรงสว่นลา่ง-กลาง 

98032 - 2%            „ 3  คะแนนเกิดตรงสว่นลา่ง-กลาง 

สจ.5 - 5%            „ 3  คะแนนเกิดตรงสว่นลา่ง-กลาง 

 
หมายเหตุ ในฤดแูล้งถัว่เหลืองไมค่อ่ยมีโรคมารบกวน  หรือเป็นโรคราสนิมมากในชว่งท่ีR6-R7 ซึง่เป็น
ชว่งท่ีถัว่เหลือง.ใกล้ สกุแก่ จึงไมก่ระทบตอ่ผลผลิตมากนกั 

จากตารางท่ี 2 ผลการตรวจเช็คโรคราสนิม 3 ครัง้ ครัง้แรกในวนัท่ี 11 มีนาคม2551 ครัง้ท่ี 2ใน
วนัท่ี 18มีนาคม 2551ซึง่ถัว่เหลืองอยูใ่นระยะ R5-R6 ปรากฏวา่มีโรคราสนิมเกิดขึน้เล็กน้อยบนใบลา่งๆ 
และพบมากขึน้ตัง้แตใ่บลา่งถึงใบสว่นกลางอยูใ่นระดบั 2.5-3 คะแนน ไมพ่บสปอร์ ท่ีระดบั2.5 คะแนน
มี 3 สายพนัธุ์/พนัธุ์ คือ 980031 980021และรม.1 ท่ีเหลืออยูใ่นระดบั 3 คะแนน จากตารางท่ี1 และ
ตารางท่ี2 (ฤดแูล้ง ธค.2550/51) จะเห็นวา่ขนาดของเมล็ด(น า้หนกั 100 เมล็ด(กรัม)มีขนาดใหญ่กวา่
เมล็ดในฤดฝูน 2551(ก.ค-พ.ย.2551) เพราะความรุนแรงของโรคราสนิมน้อยกวา่ สายพนัธุ์98031และ
98021เป็นโรคราสนิมน้อยว่าพนัธุ์สจ.4และ สจ.5 
 ผลการทดลองในฤดฝูน 2551(ท าซ า้ฤดแูล้ง2550/51) (ตารางท่ี 3)ปรากฏวา่ เกือบทกุลกัษณะ
ไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิต ิยกเว้น น า้หนกั100 เมล็ด และความสงูชองต้น(ตารางท่ี3) มีฝนตกหนกั
อยา่งตอ่เน่ืองหลายวนัในชว่งต้นถัว่เหลืองก าลงัเข้าสูร่ะยะสกุแก่ทางสรีระท าให้ต้นถัว่ล้มทบักนั
ก่อให้เกิดโรคราสนิมและเมล็ดมว่งเพิ่มขึน้) 

จากตารางท่ี1และ3  ผลผลิตตอ่ไร่(กิโลกรัมตอ่ไร่)ในฝน2551ลดลงจากในฤดูแล้ง 2550/51 
ตัง้แต ่ร้อยละ 39.6 ถึง 58.6 สายพนัธุ์98031ผลผลิตลดลง 39.6 ซึง่ลดลงน้อยท่ีสดุ ในขณะท่ีพนัธุ์รม.1 
สจ.4 และ สจ.5 ลดลง 47.04  50.06 และ42.32 ตามล าดบั และน า้หนกั 100 เมล็ด(กรัม)ก็มีขนาด
ลดลง ตัง้แตร้่อยละ 7.20 ถึง23.30 สว่นลกัษณะอ่ืนๆมีขนาด/จ านวนเพิ่มขึน้จากฤดดแูล้ง(ตารางท่ี1 
และตารางท่ี3)การท่ีผลผิตถัว่เหลืองลดลงนา่จะเกิดจากมีสาเหตจุากโรคราสนิมในฤดฝูน2551 มากกวา่
ในฤดแูล้ง (ตารางท่ี 2และ4)  ตารางท่ี4 มีโรคราสนิมเกิดขึน้ตัง้แตใ่บลา่งถึงใบบนมีการแพร่กระจายของ
โรคราสนิมอย่างรวดเร็วเพราะสภาพอากาศเหมาะสมตอ่การเจริญของเชือ้(อากาศชืน้และเย็น) 
 



   
ตารางท่ี3 แสดงผลผลิตตอ่ไร่ องค์ประกอบผลผลิต คะแนนโรคราสนิม เมล็ดสีมว่ง ในฤดฝูน 2551 

พนัธุ์/
สายพนัธุ์ 

 ผลผลติ  
   ตอ่ไร่ 
 (กก) 

%ผลผลติ
ในฤดฝูน
น้อยกวา่ฤดู
แล้ง50/51 

นน.100 
ม(ก.). 

%น า้หนกั
100เมลด็ล
น้อยกวา่ฤดู
แล้ง51/51 

นน.
เมลด็/
ต้น 

จน.
ฝัก/
ตนั 

ความสงู
ต้น(ซม 

จน.ก่ิง/
ต้น 

จน.
ข้อ/
ต้น 

%
เมลด็สึ
มว่ง 

980021 231.14 44.89 13.14c 21.55 22.14 76.52 71.57c 4.49 16.80 0.73 

98031 250.36 39.60 14.19bc 23.30 23.73 76.88 67.4ab 4.53 16.84 4.13 
รม.1 
98021 

206.81 47.04 17.40a 7.20 28.27 77.23 63.60b 4.57 16.90 8.71 
194.32 45.15 14.84b 16.06 21.08 75.71 71..80a 4.52 16.96 2.73 

สจ.4 
98032 

180.79 50.06 13.58c 17.70 21.0 76.19 71.42a 4.45 16.96 2.23 
175.93 58.60 13.62bc 21.04 20.90 75.40 68.87a 4.38 16.93 1.71 

สจ.5 200.07 42.32 13.66c 13.27 21.48 75.40 71.52a 4.50 16.90 1.1 
F-test ns - * - Ns Ns * Ns Ns - 
C.V.(%) 21.75 - 4.27 - 16.56 1.73 4.48 2.54 0.73 - 

 
 ซึง่มีผลให้ขนาดของเมล็ดลดลง(ตารางท่ี1 และ3) พนัธุ์รม.1มีน า้หนกั 100 เมล็ด(กรัม)ลดลงน้อยท่ีสดุ 
ร้อยละ7.20 กรัมรองลงไปคือสจ.5 และสายพนัธุ์ 98021ลดลงร้อยละ 13.27และ 16.06 ตามล าดบัสาย
พนัธุ์98002 และพนัธุ์สจ.5เป็นเมล็ดสีมว่งน้อยท่ีสดุร้อยละ 0.73และ1.1ตามล าดบัพันธุ์รม.1 เป็นเมล็ด
สีมว่งมากท่ีสดุร้อยละ 8.71  จ านวนข้อตอ่ต้นมากกว่าในฤดแูล้งท าให้มีความสงูของต้นแตกตา่งกนัท่ี
ระดบั.05สายพนัธุ์ 98002 98021 98032 พนัธุ์ สจ.4 สจ 5 มีล าต้นสงูกวา่พนัธุ์รม.1 และสายพนัธุ์
98031 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั.05 ต้นถัว่เหลืองในฤดฝูนสงูกวา่ล าต้นในฤดแูล้ง และมีฝนตก
หนกัอยา่งตอ่เน่ืองหลายวนัในชว่งต้นถัว่เหลืองจะถึงระยะสกุแก่ทางสรีระและ มีฝนตกหนกัอยา่ง
ตอ่เน่ืองหลายวนัในชว่งนัน้ท าให้ต้นถัว่เหลืองหกัล้มและมีเมล็ดสีมว่งมาก และเมล็ดเนา่เสียมากกวา่ใน
ฤดแูล้ง2550/51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
ตารางท่ี4  %พืน้ท่ีใบถัว่เหลืองท่ีถกูโรคราสนิมท าลาย  และคะแนนการเข้าท าลายของโรคราสนิมในฤดู
ฝน 2551 
 

พนัธุ์/สายพนัธ  15/10/2551 
 

22/10/2551 (R5-R6) 228/3102551 (Score) R6-R7 

98002 - 0.5%     ของพืน้ท่ีใบ 3 คะแนนเกิดตรงสว่นลา่ง-บน 
98031 - 1%           „ 3 คะแนนเกิดตรงสว่นลา่ง-บน 
รม.1 - 1%           „ 3 ะแนนเกิดตรงสว่นลา่ง-กลาง 
98021 - 1%            „ 3 ะแนนเกิดตรสว่นล่าง-บน 
สจ.4 - 1.5%         „ 4 คะแนนเกิดตรงสว่นลา่ง-บน 
98032 - 2%            „ 3 คะแนนเกิดตรงสว่นลา่ง-บน 
สจ.5 - 5%            „ 4 คะแนนเกิดตรงสว่นลา่ง-บน 

 
สรุปผลการวิจัย(ปีที่1) 

  ผลกาทดลองในฤดแูล้ง 2550/51ปรากกฎวา่ สายพนัธุ์ 98021และ9803198031 ให้
ผลผลิตตอ่ไร่ 427.5 และ414.5 กิโลกรัมตอ่ไร่ตามล าดบั นา่จะเป็นพนัธุ์ท่ีทนทานตอ่โรคราสนิม พนัธุ์
รม.1 มีน า้หนกั 100 เมล็ดมากท่ีสดุ  18.75 กรัม    พนัธุ์สจ.5 น า้หนกัเมล็ดตอ่ต้น มากท่ีสดุ เทา่กบั 
15.75 กรัม สจ.4มีจ านวนฝักตอ่ต้น 41 ฝัก พนัธุ์สจ.5 มีความสงูของล าต้นมากท่ีสดุ 70.10  เซนตเิมตร  
สายพนัธุ์98031เป็นเมล็ดสีม่วงและมีเมล็ดเขียวน้อยนา่จะเป็นพนัธุ์ท่ีต้านทานตอ่โรคเมล็ดสีมว่ง แต่
พนัธุ์รม.1 มีเมล็ดสีมว่งและสีเขียวมากในฤดแูล้งนี ้  
 ผลการทดลองในฤดฝูน 2551(ก.ค.-พ.ย.2551)สายพนัธุ์98031ให้ผลผลิตตอ่ไร่สงูท่ีสดุ 250.36
กิโลกรัมน่าจะเป็นพนัธุ์ทนทานตอ่โรคราสนิมแตใ่ห้ผลลิตไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิอยา่งมี
นยัส าคญัระดบัความเป็นไปได้0.05 พนัธุ์รม.1 มีน า้หนกั 100 เมล็ด(กรัม)มากกว่าพนัธุ์อ่ืนๆอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั.05 พนัธุ์รม1.มีความสงูน้อยกวา่พนัธุ์อ่ืนๆแตไ่มต่า่งกบัสายพนัธุ์980031 พนัธุ์รม.1 มี
เมล็ดสีมว่งมากกว่าพนัธุ์อ่ืนๆ แต ่ ไมพ่บเมล็ดสีเขียวในฤดฝูนนี  ้ สายพนัธุ์ 98002 ต้านทานตอ่เมล็ดสี
มว่ง 
 
 
 
            
 
                                 



   

 แปลงถ่ัวเหลืองในฤดูแล้ง 2550/2551 
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แปลงถั่วเหลืองในฤดูฝน2551 
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การทดลองในปีที่2(2552) 

 
บทคัดย่อ 

ด าเนินการทดลองในฤดแูล้งปี 2551/52 ท่ีแปลงนา และ ท่ีสถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตร
ล าปาง ในฤดแูล้ง (ปลายธนัวาคม 2551 - เมษายน 2552) โดยวางแผนการทดลองแบบ บล็อกสมบรูณ์
(RCB) ท า4 ซ า้  ซ า้ละ 5 แปลงยอ่ย สิ่งทดลองประกอบด้วยถัว่เหลืองสายพนัธุ์ดี 2 สายพนัธุ์และพนัธุ์
เปรียบเทียบ 3 พนัธุ์คือ พนัธุ์สจ.4 สจ.5 และรม.1ได้ผลการทดลองดงันี ้ ผลลิตเฉล่ียและและลกัษณะ
ตา่งๆไมมี่ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเป็นไปได้0.05 ยกเว้นจ านวนฝักตอ่ต้น
สายพนัธุ์98021และ98031 ให้ผลผลิตตอ่ไร่ 269 และ229 กิโลกรัมตามล าดบันอกจากนีท้ัง้ 2สายพนัธุ์
ยงัทนทานตโ่รคราสนิม และต้านทานตอ่โรคเมล็สีมว่ง ท าการทดลองซ า้ในฤดฝูน (ก.ค.-พ.ย..2552) 3 
แปลงทดลองสถานท่ีทดลอง 1.บ้าแพะหนองแดง นิคมพฒันา 2 แปลงไร่สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
3.บ้านดง อ.แมเ่มาะ ผลการทดลองท่ีบ้านแพะหนองแดงปรากฎวา่คา่เฉล่ียผลผลิตตอ่ไร่ น า้หนกั100 
เมล็ด(กรัม)และจ านวนก่ิงตอ่ต้นมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัทางสถิตสิ าคญัระดบัความเป็นไปได้0.05
แต ่ น า้หนกัเมล็ดตอ่ต้น จ านวนฝักตอ่ต้น ความสงูต้น และจ านวนข้อตอ่ต้นไมมี่ความแตกตา่งกนัทาง
สถิตท่ีิระดบัความเป็นไปได้0.05 สายพนัธุ์98031ให้ผลผลิตมาก 288.6กิโลกรัมนอกจากนีส้ายพนัธุ์
98031 สายพนัธุ์98021 และพนัธุ์รม.1ยงัทนทานตอ่โรคราสนิม ผลการทดลองท่ีแปลงไร่สถาบนัวิจยั
เทคโนโลยีเกษตรปรากฎวา่คา่เฉล่ียน า้หนกั100เมล็ด จ านวนข้อตอ่ต้นมีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิ
ระดบัความเป็นไปได้0.05 แตค่า่เฉล่ียผลผลิตตอ่ไร่ น า้หนกัเมล็ดตอ่ต้น จ านวนฝักตอ่ต้น ความสงูต้น 
และจ านวนก่ิงตอ่ต้นไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติท่ีอย่างมีนยัส าคญัระดบัความเป็นไปได้0.05 สาย
พนัธุ์98021ให้ผลผลิตสงูท่ีสดุ 325.25 กิโลกรัม พนัธุ์รม.1 สายพนัธุ์98021 และสายพนัธุ์98031มี
น า้หนกั100 เมล็ดมากกวา่พนัธุ์สจ.4 และพนัธุ์สจ.5 ผลการทดลองท่ีบ้านดงแมเ่มาะ ปรากฎวา่ทกุพนัธุ์
มีความสามารถในการให้ผลลิตต ่า พนัธุ์รม.1ให้ผลผลิตมากท่ีสดุเพียง 86..1 กิโลกรัมตอ่ไร่ เม่ือน า
ข้อมลูทัง้3แหง่มาวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม(combined analysis of variance) ปรากฎวา่ทกุพนัธุ์
ให้ผลผลิตตอ่ไร่ น า้หนกัเมล็ดตอ่ต้น และควมาสงูต้นไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัทางสถิตสิ าคญั
ระดบัความเป็นไปได้0.05 แต ่น า้หนกั 100เล็ด จ านวนฝักตอ่ต้น จ านวนข้อตอ่ต้น และจ านวนก่ิงตอ่ต้น
มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัทางสถิตสิ าคญัระดบัความเป็นไปได้0.05 ทกุลกัษณะในแตล่ะสถานท่ี
ปลกูมีมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัทางสถิตสิ าคญัยิ่งระดบัความเป็นไปได้0.01 

 
 

 



   
 

Abstract(2nd) 
The yield trial experiment was conducted during dry season (December 2008 to April 

2009  after rice condition at Lampang Agricultural Research and Training Center, University 
of Technology Rajamangala Lanna.  The experiment was conducted in RCBD  4 replications. 
One replication composed of 2 elite lines 98021and 98031 from rainy season 2008 in 
addition to SJ.4, SJ.5,  and R.M.1 The results showed that there were many lines produced 
high yield but no-difference from checks(SJ.4, SJ.5,  and R.M.1) such at :98021, and 98031  
produced 269 and229 kg./rai respectively. 98031and 98021 tolerance to rust disease and 
resistance to purple stain seed 

The yield trial experiment were conducted repeated In wet season (Jul.-Nov.2009) at 
3 locations such as Paenongdaeng,  ARTI and Bandong. The results showed that at 
Paenongdaeng, there were significant difference at 0.05 level probability in yield/rai 100 
seeds weight and branch/plant non-significant difference in many criteria such as seed 
weight/plant, pods number/plant nodes/plant . But 100 seed weight/plant and plant height 
are significant difference at .05 level of probability.  The 98031 produced highest yield 288.6 
kilogram/rai line 98021 line 98031and RM.1 tolerant to rust disease. The results at ARTI 
showed that there were significant difference in 100 seed weight and nods/plant but yield, 
seed weight, pods/plant, plant height and branches/plant were non-significant difference at 
0.05 level of probability. Line 98021 produced yield 325.25 kilogram/rai.Var.RM.1, line 98021 
and line98031 produced 100 seed weight significant higher than Var.SJ.4and SJ.5.The 
results at Bandong showed that very low productivity highest yield only 86.1 kilogram/rai. 
Combination of variances 3 locations was conducted the results showed that non-significant 
difference at 0.05 level of probability in yield, seed weight and plant height line 98021 and 
line 98031 produced 238.41 and 221.93 kilogram/rai respectively there were significant 
difference at0.05 level of probability in 100 seed weight, pods/plants nods/plant and 
branches/plant .There were highly significant difference in each location in every criteria.  

 
 

                                      
 
 



   

  วิธีการวิจัย 
น าสายพนัธุ์ถัว่เหลืองพนัธุ์ดี (elite lines) 2 สายพนัธุ์จากแปลงทดลองในฤดฝูน 2551 และพนัธุ์

เปรียบเทียบ สจ.4 สจ.5 และรม.1 น ามาปลกูในวนัท่ี  10 มกราคม 2552 โดยวางแผนการทดลองแบบ 
RCB ประกอบด้วยพนัธุ์ (สิ่งทดลอง 5สายพนัธุ์/ พนัธุ์)  4 ซ า้ ขนาด 4x 4 ตารางเมตร  เก็บเก่ียวทัง้ทัง้ 
16 แถว สุม่ต้นมาเก็บข้อมลูทางพืชไร่ ตา่งๆ 16 ต้นตอ่แปลงย่อย ใส่ปุ๋ ยสตูร 12-24-12 อตัรา 30 
กิโลกรัมตอ่ไร่รองพืน้ พน่สารฆา่วชัพืชทัง้ใบกว้างและใบแคบ คมุฟางข้าวให้น า้ทกุๆ 2 สปัดาห์ในระยะ 
งอกจนถึงระยะสร้างเมล็ด เร่ิมให้ทกุๆ สปัดาห์ เม่ือถัว่เหลืองอยูใ่นระยะสร้างฝักให้น า้โดยวิธีปล่อยน า้
ทว่มแปลงแล้วระบายออก ไมพ่น่สารฆา่แมลง 

 ฤดฝูน2552น าสายพนัธุ์ถัว่เหลืองพนัธุ์ดี (elite lines)  98021และ98031ท่ีคดัจากการวิจยัใน
ฤดแูล้ง2552พร้อมพนัธุ์เปรียบเทียบ สจ.4 สจ.5    และรม.1 น ามาปลกูในวนัท่ี 23, 25และ31 
กรกฏาคม2552โดยวางแผนการทดลองแบบRCBD มี 4 ซ า้ แปลงยอ่ยขนาด 5x 8 ตารางเมตร เก็บ
ผลผลิตทกุๆ  แถว สุม่ต้นมาเก็บข้อมลูทางพืชไร่ ตา่งๆ 20 ต้นตอ่แปลงย่อย ใส่ปุ๋ ยสตูร 12-24-12   
อตัรา 30 กิโลกรัมตอ่ไร พน่สารคฆา่วชัพืชใบแคบและใบกว้าง (วนัไซด์และเฟล็ก) ในฤดฝูน(กค.ค.-ธ.ค.
2552) ท าแปลงทดลอง 3 แปลง 1.แปลงทดลองท่ีสถาบนัวิจยัฯ  2.แปลงเกษตรกร บ้านแพะหนองแดง 
ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมืองล าปาง  3.แปลงเกษตรกรบ้านดง ต าบลบ้านดง อ าเภอแมเ่มาะล าปาง 
ทกุท่ีปฏิบตัเิหมือนกนั ตส่ภาพดนิและความอดุมสมบรูณ์ของดนิแตกตา่งกนั 
ท่ีต าบลนิคมพฒันาดนิมีสภาพทางกายภาพและเคมีดี  ท่ีสถาบนัจวิจยัฯดีปานกลาง แตท่ี่แปลง
เกษตรกรบ้านดง ต าบลบ้านดง อ าเภอแมเ่มาะล าปาง สภาพดีเป็นดินร่วนมากไมเ่ก็บน า้ 

ผลและวิจารณ์ 
ตารางท่ี5 แสดงผลผลิตตอ่ไร่ องค์ประกอบผลผลิต คะแนนโรคราสนิม เมล็ดสีมว่ง  2552 
 

สิง่ทดลอง ผลผลติ
ตอ่ไร่ 
(กก) 

นน.100 
ม(ก.). 

นนเมลด็ 
/ต้น(ก.) 

จน.ฝัก/
ต้น 

ความ
สงู
(ซม.) 

#ข้อ/ต้น โรคราสนิม 
(R6-R7) 
สว่นกลาง 

98021 269 14.81 11.30 32.6 55.67 11.50 3 
98031 229 15.06 11.75 33.9 55.53 12.12 3 
รม.1 210 15.94 13.38 38.7 51.75 12.42 2 
สจ.4 195 14.26 12.57 38.6 58.05 11.42 4 
สจ.5 149 14.4 12.57 40.08 53.7 10.70 4 
F-test Ns Ns Ns 4.35 Ns * - 
LSD.05 - - - * - 1.33 - 
%C.V. 36.02 6.1 8.95 7.66 7.06 7.31 - 

 



   
จากตารางท่ี 5 (ผลการทดลองหลงันาในฤดแูล้ง2552 ทดลองท่ีสถาบนัวิจยัฯ) ผลการทดลอง

พบวา่ผลผลิตตอ่ไร่ น า้หนกั 100เมล็ด น า้หนกัเมล็ตอ่ต้น และความสงูของต้นไมมี่ความแตกตา่งกนัทาง
สถิตท่ีิระดบัความเป็นไปได้ 0.05 แต ่จ านวนฝักตอ่ต้น และจ านวนข้อตอ่ต้นมีความแตกตา่งกนัทางสถิติ
ท่ีระดบัความเป็นไปได้ 0.05  สายพนัธุ์98021 ให้ผลผลิต 269กิโลกรัมตอ่ไร่ ในขณะท่ีพนัธุ์สจ.4, สจ.5 
และพนัธุ์รม.1 ให้ผลผลิตตอ่ไร่ 196, 149, และ 210 กิโลกรัมตามล าดบั พนัธุ์สจ.5 มีจ านวนฝักตอ่ต้น
เฉล่ีย 40..08 ฝัก มากกว่าสายพนัธุ์98021 และสายพนัธุ์ 98031 อย่างมีนยัทางสถิตท่ีิระดบัความ
เป็นไปได้ 0.05 แตไ่มแ่ตกตา่งกบัพนัธุ์รม.1 และสจ.4 และพนัธุ์รม.1 มีจ านวนข้อตอ่ต้น มากกวา่พนัธุ์ 
สจ.5  ส่วนพนัุ์ท่ีเหลือไมแ่ตกตา่งทางสถิตกิบัพนัธุ์รม.1 
การทดลองนีมี้คา่สมัประสิทธ์ความแปรปรวน(ผลผลิตตอ่ไร่)คอ่นข้าง เน่ืองจากปลกูล่าช้ากวา่ท่ีเคย
เน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองแหลง่น า้ ไมพ่บเมล็ดสีเขียวและเมล็ดสีมว่ง สว่นโรคราสนิมในระยะการ
เจริญเตบิโตR6 –R7 ทกุพนัธุ์เป็นโรคราสนิมในระยะท่ีถัว่เหลืองมีอายใุก้ลสกุแก่ทางสรีระวิทยาซึง่มีผล
ตอ่ผลผลิตน้อย 
 

ตารางท่ี6 แสดงผลผลิตตอ่ไร่ องค์ประกอบผลผลิต คะแนนโรคราสนิม เมล็ดสีมว่ง เมล็ดสีเขียวฤดฝูน
2552     (ต าบลนิคมพฒันา ) 
 

สิง่ทดลอง ผลผลติ
ตอ่ไร่ 
(กก) 

นน.100 
ม(ก.). 

นนเมลด็ 

/ต้น(ก.) 
จน.ฝัก/
ต้น 

ความสงู
(ซม.) 

#ข้อ/ต้น #ก่ิง/ต้น คะแนน 

โรคราสนิม 

(R6-R7) 

98021 281.6 15.6 17.11 55.65 70.87 12.85 2.75 3.5 
98031 288.6 14.81 14.82 51.92 73.95 13.05 2.65 4 
รม.1 
สจ.4 

240.6 17.22 18.7 52.50 74.75 13.98 2.38 2.5 
231.2 11.76 15.23 70.78 74.1 13.00 4.53 5 

สจ.5 230.4 12.18 12.71 56.52 82.27 12.05 3.9 5 
F-test * ** Ns Ns Ns Ns ** - 
LSD.05 44.421 1.48 - - - - 1.07 - 
%C.V. 10.82 6.66 17.88 18.20 10.28 6.73 21.08 - 

 
ตารางทึ่ 6  แสดงผลผลิตตอ่ไร่ องค์ประกอบผลผลิต คะแนนโรคราสนิม เมล็ดสีมว่ง เมล็ดสี

เขียวฤดฝูน 2552     ท่ีบ้านหนองแพะ ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอเมืองล าปาง ท าการทดลองชว่งเดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม 2552 ผลปรากฎวา่ผลผลิตตไ่ร่ น า้หนกั 100 เมล็ด จ านวนก่ิงตอ่ต้น มี
ความแตกตา่งกนัทางสถิติท่ีระดบัความเป็นไปได้ 0.05 สายพนัธุ์ 98021 และสายพนัธุ์98031 ให้
ผลผลิต เฉล่ีย 281.6 และ 288.6 กิโลกรัมตอ่ไร่ตามล าดบั ซึง่ให้ผลผลิตมากกวา่ พนัธุ์รม.1 ,พนัธุ์สจ.4 ,
และ พนัธุ์สจ.5 ซึง่ให้ผลผลิตตอ่ไร่ 240.6 ,231.2 และ 230.4 กิโลกรัมตอ่ไร่ตามล าดบั พนัธุ์รม.1 มี



   
น า้หนกั 100 เมล็ดมากกวา่ สายพนัธฺ/พนัธุ์อ่ืนๆ และพนัธุ์สจ.4มีจ านวนก่ิงตอ่ต้นเฉล่ีย 4.58 ก่ิงมากกวา่
สายพนัธุ์ 98021, สายพนัธุ์ 98031 ละพนัธุ์รม.1 อย่างมีนยัส าคญั สว่นลกัษณะทางพืชไร่อ่ืนๆเชน่ 
น า้หนกัเมล็ดตอ่ต้น  จ านวนฝักตอ่ต้น ความสงูต้น และจ านวนข้อตอ่ต้นไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติ
ท่ีระดบัความเป็นไปได้ 0.05 พนัธุ์รม.1และ สายพนัธุ์98021 เป็นโรคราสนิมน้อยกว่าพนัธุ์สจ.4และพนัธุ์
สจ.5 
ตารางท่ี7  แสดงผลผลิตตอ่ไร่ องค์ประกอบผลผลิต คะแนนโรคราสนิม เมล็ดสีมว่ง ฤดฝูน2552 

    (สถาบนัวิจยัฯ) 
 

สิง่ทดลอง ผลผลติ
ตอ่ไร่ 
(กก) 

นน.100 
ม(ก.). 

นน.
เมลด็ 
/ต้น(ก.) 

จน.ฝัก/
ต้น 

ความสงู
(ซม.) 

#ข้อ/ต้น #ก่ิง/ต้น คะแนน 
โรคราสนิม 
(R6-R7) 

98021 325.25 14.34 21.97 80.55 73.20 14.75 3.88 3.75 
98031 260.75 14.41 22.62 83.65 72.50 14.65 5.25 3.5 
รม.1 267.00 16.47 24.02 79.60 69.90 15.1 4.00 3 
สจ.4 276.75 11.44 22.34 100.45 69.40 12.62 5.25 5 
สจ.5 286.25 11.14 21.26 102.62 72.72 13.1 5.42 5 
F-test Ns ** Ns Ns Ns * Ns - 
LSD.05 - 0.66 - - - 1.54 - - 
%C.V. 25.77 3.00 27.62 24.81 12.19 7.08 23.74 - 

 
 

ผลการด าเนินการทดลองในฤดฝูน เดือนกรกฎาคม-เดือนธนัวาคม2552 ท่ีแปลงพืชไร่
สถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตร (ตารางท่ี7) ปรากฎวา่คา่เฉล่ียของผลผลิตตอ่ไร่ น า้หนกัเมล็ดตอ่
ต้น จ านวนฝักตอ่ต้น ความสงูต้น และจ านวนก่ิงตอ่ต้น ไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิระดบัความ
เป็นไปได้ 0.05 แต ่คา่เฉล่ียน า้หนกั 100 เมล็ด และจ านวนข้อตอ่ต้นมีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิระดบั
ความเป็นไปได้ 0.05 สายพนัธุ์98021, สายพนัธุ์ 98031, พนัธุ์รม.1 พนัธุ์สจ.4 และพนัธุ์สจ.5มีน า้หนกั
ผลผลิตกิโลกรัมตอ่ไร่เฉเล่ีย 325.25, 260.75, 267.00, 276.75 และ 286.25 กิโลกรัมตามล าดบั พนัธุ์
รม.1 มีน า้หนกั 100 เมล็ดเฉล่ีย 16.47 กรัม มากกวา่พนัธุ์อ่ืนๆอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  
นอกจากนีพ้นัธุ์รม.1 มีจ านวนข้อตอ่ต้นเฉล่ีย 15.1 ข้อ มากกวา่คา่เฉล่ีย พนัธุ์สจ.4 และสจ.5 อย่างมี
นยัส าคญัแตไ่มแ่ตกตา่งกบัสายพนัธุ์ 98021 และสายพนัธุ์ 98031 
 
 
 
 



   
 
ตารางท่ี8  แสดงผลผลิตตอ่ไร่ องค์ประกอบผลผลิต คะแนนโรคราสนิม เมล็ดสีมว่ง เมล็ดสีเขียวฤดู 
     ฝน2552(บ้านดงแมเ่มาะ) 
  

สิง่ทดลอง ผลผลติ
ตอ่ไร่ 
(กก) 

นน.100 
ม(ก.). 

นนเมลด็ 

/ต้น(ก.) 
จน.ฝัก/
ต้น 

ค.สงู
(ซม.) 

#ข้อ/ต้น คะแนน 

โรคราสนิม 

(R6-R7) 
98021 77.54 12.13 2.82 14.12 53.57 8.32 4 
98031 81.58 11.65 3.00 19.32 60.62 9.08 4 
รม.1 86.10 11.62 2.44 15.25 56.55 8.50 3 
สจ.4 74.25 9.14 2.71 21.58 55.15 8.72 5 
สจ.5 78.78 8.71 2.27 20.75 67.18 8.675 5 
F-test Ns ** ns * Ns Ns - 
LSD.05 - 1.53 - 4.45 - - - 
%C.V. 16.79 9.29 18.28 15.9 13.22 8.16 - 

 
ผลการด าเนินการทดลองในฤดฝูน เดือนกรกฎาคม-เดือนธนัวาคม2552 ท่ีแปลงของเกษตรกร

บ้านดง ต าบลบ้านดง อ าเภอแมเ่มาะ จงัหวดัล าปาง(ตารางท่ี 8) ปรากฎวา่คา่เฉล่ียของผลผลิตตอ่ไร่ 
น า้หนกัเมล็ดตอ่ต้น ความสงูต้น และจ านวนข้อตอ่ต้น ไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิระดบัความ
เป็นไปได้ 0.05 แต ่คา่เฉล่ียน า้หนกั 100 เมล็ด และจ านวนฝักตอ่ต้นมีความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิระดบั
ความเป็นไปได้ 0.05 สายพนัธุ์98021,สายพนัธุ์ 98031, พนัธุ์รม.1 พนัธุ์สจ.4 และพนัธุ์สจ.5มีน า้หนกั
ผลผลิตกิโลกรัมตอ่ไร่เฉเล่ีย 77.54, 81.58, 86.10, 74.25,และ78.78 กิโลกรัมตามล าดบั สายพนัธุ์ 
98021มีน า้หนกั 100 เมล็ดเฉล่ีย 12.13 กรัม มากกวา่พนัธุ์อ่ืนๆอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความ
เป็นไปได้ 0.05  พนัธุ์สจ.4 มีจ านวนฝักตอ่ต้นเฉล่ีย 21.58 ฝัก มากกว่าคา่เฉล่ียของสายพนัธุ์ 98021
และพนัธุ์รม.1 อยา่งมีนยัส าคญั สว่นพนัธุ์อ่ืนๆท่ีเหลือมีจ านวนฝัตอ่ตนัไมแ่ตกตา่งกบัพนัธุ์สจ.4 แปลง
ทดลองแหง่นีเ้ป็นโรคสราสนิมมากและมีผลตผ่ลผลิต ท าให้น า้หนกัเมล็ด(100เมล็ด)ลดลง และ
ตลอดจนความแห้งแล้งมีผลตอ่ผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 



   
ตารางท่ี9  แสดงผลผลิตตอ่ไร่ องค์ประกอบผลผลิต คะแนนโรคราสนิม เมล็ดสีมว่ง เมล็ดสีเขียวฤดู 
    ฝน2552( combination analysis of variances) 
 

สิง่ทดลอง ผลผลติตอ่ไร่
(กก) 

นน.100 ม
(ก.). 

นนเมลด็ 

/ต้น(ก.) 
จน.ฝัก/ต้น ค.สงู

(ซม.) 
#ข้อ/ต้น #ก่ิง/ต้น 

98021 238.41 14.22 13.30 45.73 63.33 11.86 2.51 
98031 221.12 14.04 13.05 47.20 65.65 12.22 2.95 
รม.1 200.93 15.31 14.63 46.54 63.24 12.56 2.42 
สจ.4 194.57 11.66 13.22 57.85 64.17 11.45 3.66 
สจ.5 191.49 11.51 12.20 54.9 68.97 11.26 3.50 
F-test Ns ** Ns * Ns ** ** 
LSD.05 - 0.64 - 7.53 - 0.24 0.64 
Locations ** ** ** ** ** ** ** 
LSD.05(L) 54.33 0.82 2.81 9.47 3.89 1.12 1.64 
LA ns ** ns Ns ns Ns ns 
LSD.05 - 0.70 - - - - - 
%C.V. 26.09 6.12 26.02 24.63 11.16 7.98 26.05 

 
 

เม่ือน าข้อมลูทึไ่ด้จากการทดลองในฤดฝูนมาวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม(Combined 
analysis of variances) ปรากฎวา่ผลผลิตตอ่ไร่ของถัว่เหลืองทัง้หมดไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิตท่ีิ                                               
ระดบัความเป็นไปได้0.05 แตท่กุลกัษณะในแตล่ะพนัธุ์/สายพนัธุ์ในแตล่ะพืน้ท่ีมีความแตกตา่งกนัทาง
สถิตท่ีิระดบัความเป็นไปได้ท่ี 0.01 ตวัอย่างเชน่ผลผลิตเฉล่ียของสายพนัธุ์ 98021 ท่ีทดลองในต าบล
นิคมพฒันามีผลผลิตตอ่ไร่ 281.6 กิโลกรัม ท่ีทดลองในสถาบนัวิจยัฯมีผลผลิต  325.25กิโลกรัม และ
ทดลองท่ีต าบลบ้านดงอ าเภอแมเ่มาะ มีผลผลิตเพียง 77.54กิโลกรัม (LSD.0.05,Locations=54.33
กิโลกรัม)พืน้ท่ีทดลองท่ีสถาบนัวิจยัฯและท่ีต าบลนิคมพฒันาดนิเป็นดินร่วนปนทรายมีความสมบรูณ์
ปานกลางแตท่ี่ต าบลบ้านดงท่ีดนิเป็นดนิกึ่งดนิลกูรังความสมบรูณ์ต ่าและลกัษณะอ่ืนๆปรากฎผล
คล้ายคลงึกนั 

 
 
 
 
 
 



   

 
แปลงถั่วเหลืองปลูกที่นิคมพัฒนาอายุ 39 วัน 

                                                                                           

          
แปลงถั่ เหลืองพันธ์ุสจ.5                                         แปลงถ่ัเหลืองพันธ์ุสจ.4 
                                                                                                                                                                                                                                                             

            
แปลงถั่ เหลืองพันธ์ุรม.1                                         แปลงถั่ เหลืองสายพันธ์ุ  98021      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แปลงถั่วเหลืองปลูกที่นิคมพัฒนาอายุ 82 วัน 
 

             
แปลงถั่ เหลืองพันธ์ุรม.1                                        แปลงถั่ เหลืองสายพันธ์ุ  98021                                                                                                                              

                                                                                              
แปลงถั่ เหลืองพันธ์ุสจ.4                                         แปลงถั่ เหลืองพันธ์ุสจ.5           
 
 
 

แปลงถั่วเหลืองปลูกที่สถาบันวิจัยฯอายุ 47 วัน 
                                                                                                                                                    

           
เปรียบเที่ยบสายพันธ์ุ98021กับพันธ์ุสจ.4                 แปลงถั่ เหลืองพันธ์ุสจ.5                                                                          



   
                                                                                                                                                              

      
แปลงถั่วเหลืองพันธ์ุรม.1                                      แปลงถั่วเหลืองสายพันธ์ุ  98031                                                                                                                            

 
 

การทดลองปีที่3(2553) 
ABSTRACT(3rd) 

The yield trial experiment was conducted during dry season (December 2009 to April 
2010  after rice condition at Agricultural Research Technology Institute, University of 
Technology Rajamangala Lanna.  The experiment was conducted in RCBD  4 replications. 
One replication composed of 5 lines/varieties in addition to SJ.4, SJ.5,  and R.M.1 The results 
showed that variety SJ.4 produced highest yield  281 kg/rai . Line 98021 produced 244 
kg/rai variety RM.1 produced 194 kg/rai. Line 98021 produced  more yield than variety RM.1 
25 %. Variety RM.1 produced 100 seed weight (g) significant difference from others. Line 
98031and 98021 tolerance to rust disease and resistance to purple  stain seed 

The yield trial experiment was conducted repeated In wet season (Jul.-Nov.2010) the 
results showed that significant difference in many criteria such as seed weight/plant, pods 
number/plant nodes/plant and 100 seed weight/plant . But plant height arenosignificant 
difference at .05 level of probability.   

บทคัดย่อ 
ผลการทดลองในฤดแูล้งปี 2552/53 ท่ีแปลงนา และ ท่ีสถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง ใน
ฤดแูล้ง (ปลายธนัวาคม 2552 - เมษายน 2553)  โดยวางแผนการทดลองแบบ  RCB ท า4 ซ า้  ซ า้ละ 5 
แปลงยอ่ย ได้ผลการทดลองดงันี ้ พนัธุ์สจ.4 ให้ผลผลิตตอ่ไร่สงูสดุ 281กิโลกรัม สายพนัธุ์98021 ให้
ผลผลิตตอ่ไร่  244 กิโกรัม พนัธุ์รม.1ให้ผลผลิต194 กิโลกรัมตอ่ไร่ สายพนัธฺ98021 ให้ผลผลิตตอ่ไร่ 
มากกวา่พนัธุ์รม.1 25เปอร์เซ็นต์ พนัธุ์รม.1 มีน า้หนกั 100เมล็ด(ก.)มากท่ีสดุ 17.8 กรัม และ 98031
ทนทานตอ่โรคราสนิม สายพนัธุ์98031ต้านทานตอ่เมล็ดสีมว่ง 

 



   
ผลการทดลองในฤดฝูน2553(ก.ค.-พ.ย.2553)( ตารางท่ี2) ปรากฏว่าไมมี่สามารถเก็บข้อมลู

ผลผลิตตอ่ไร่ได้ ถัว่เหลืองพนัธุ์รม.1มีน า้หนกั 100 เมล็ด (ก.)เทา่กบั 17.87 กรัม มากกวา่พนัธุ์อ่ืนๆทาง
สถิตท่ีิระดบัความเป็นไปได้ 0.01  
 

วิธีการวิจัย 
  วิธีการวิจยั  ปลกูถัว่เหลืองสายพนัธุ์ดี(elite lines)ท่ีได้รับการคดัเลือก 2 สายพนัธุ์ ในฤดฝูน ปี 
2552  คือ98021, 98031 และพนัธุ์มาตรฐาน สจ.4 สจ.5  และพนัธุ์ราชมงคล1 (รม.1)โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ RCB โดยปลกู 20 แถวตอ่แปลงย่อยมี 5 แปลงย่อยตอ่บล๊อก 4 ซ า้ พร้อมปลกูชยายเมล็ด
เพ่ือปลกูศกึษาเสถียรภาพของพนัธุ์ในปี 2554 ท าการทดลอง 2 ฤด ูทัง้ฤดแูล้งและฤดฝูน 2553 

 
 

ผลการวิจัยปีที่3 
ตารางท่ี10 แสดงผลผลิตตอ่ไร่ องค์ประกอบผลผลิต คะแนนโรคราสนิม เมล็ดสีมว่ง 2552/53 

สิง่ทดลอง ผลผลติตอ่
ไร่ 
(กก) 

อตัรา 

ร้อยละ 
นน.100 ม
(ก.). 

นนเมลด็ 

/ต้น(ก.) 
จน.ฝัก/
ต้น 

ค.สงูต้น
(ซม.) 

#ข้อ/ต้น คะแนน 

โรครา
สนิม 

เมลด็สี
มว่ง(ก.) 
10 ต้น 

98021 244 125.8 15.4 7.50 25.59 53.23 10.14 2 0 

98031 225 116 15.0 7.63 25.90 58.57 10.00 2 0 
รม.1(check) 194 100 17.8 6.37 24.62 47.58 9.58 2 0 

สจ.4 281 145 14.19 6.43 24.14 51.94 8.98 2 0 

สจ.5 200 103 14.1 5.94 22.64 50.70 9.00 2.5 0 

F-test 
LSD.05 
LSD.01 
%C.V. 

* - ** Ns Ns ** *   

52.0 - 0.95 - - 5.25 0.81 - - 
- - 1.33 - - 7.36  - - 
14.76 - 4.01 29.82 14.38 6.5 5.49 - - 

 
ผลการทดลองในฤดแูล้ง 2552/53 ตารางท่ี10 พนัธุ์ถัว่เหลือง มีความแตกตา่งกนัทางสถิตอิยา่ง

มีนยัส าคญัท่ีระดบัความเป็นไปได้ .05 ในลกัษณะตอ่ไปนี ้ คือผลผลิตตอ่ไร่ น า้หนกั 100 เมล็ดความสงู
ของต้น และจ านวนข้อตอ่ต้น ปรากฏว่าถัว่เหลืองพนัธุ์สจ.4 ให้ผลผลิตตอ่ไร่มากท่ีสดุ 
ผลผลิต 281.4 กิโลกรัม สายพนัธุ์ 98021ให้ผลผลิต 244.4 กิโลกรัมจากข้อมลูจะเห็นได้วา่สายพนัธุ
98021และพนัธุ์ใสจ.4ให้ผลผลิตสงูกวา่พนัธุรม.1 ซึง่เป็นพนัธ์เช็คร้ยละ 25.8และ45 ตามล าดบั  ถึงสว่น
พนัธุ์รม.1ให้ผลผลิต เพียง194 กิโลกรัม พนัธุ์รม1 มีน า้หนกั 100 เมล็ดมากกว่าพนัธุ์อ่ืนๆอยา่งมีนยัทาง
สถิต ิ  ท่ีระดบั .01หนกั 17.8  กรัม พนัธุ์สายพนัธุ์ 89031มีต้นสงู 58.57 เซนตเิมตร สงูกวา่พนัธุ์ รม.1 
นอกจากนนี ้สายพนัธุ์ 98031และสายพนัธุ์98021 มีจ านวนข้อตอ่ต้น มากกวา่พนัธุ์ สจ 4และสจ 5 แต่



   
ไมแ่ตกตา่งกบัพนัธุ์รม.1 ทางสถิต ิ สวน่น า้หนกัเมล็ดตอ่ต้นและ จ านวนฝักตอ่ต้นไมแ่ตกตา่งกนั ไมพ่บ
เล็ดสีมว่ง แตพ่บวา่ทกุพนัธุ์เป)นโรคราสนิมในชว่งสร้างเมล็ดเล็กน้อย แล้งนีมี้อากาศร้อนจดั ท าให้ต้น
ถัว่เหลืองไมส่งูเทท่ี่ควร 
 
ตารางท่ี11 แสดงผลผลิตตอ่ไร่ องค์ประกอบผลผลิต คะแนนโรคราสนิม เมล็ดสีมว่ง ฤดฝูน2553 

สิง่ทดลอง ผลผลติ
ตอ่ไร่ 
(กก) 

นน.100 
ม(ก.). 

นนเมลด็ 

/ต้น(ก.) 
จน.ฝัก/
ต้น 

ค.สงู
(ซม.) 

#ข้อ/ต้น คะแนน 

โรครา
สนิม 

เมลด็สมีว่ง
(ก.) 
10 ต้น 

98021 

98031 

รม.1 

สจ.4 

สจ.5 

- 
- 
- 
- 
- 

16.72 
16.80 
17.87 
15.55 
15.20 

8.85 
6.60 
12.52 
12.00 
11.60 

30.20 
25.92 
41.07 
44.92 
47.00 

41.85 
39.62 
41.45 
42.25 
39.45 

10.48 
9.62 
11.70 
9.82 
10.44 

2 

2 

2 

3 

3 

0.40 

0.77 

0.74 

0.90 

0.77 

F-test 
LSD.05 
LSD.01 
%C.V. 

- 
- 
- 
- 

** 
1.00 
1.41 
3.97 

* 
3.40 
- 
21.38 

** 
8.61 
12.08 
14.79 

ns 
- 
- 
8.67 

* 
1.16 
- 
7.23 

- 
- 
- 
- 

ns 
- 
- 
60.76 

 
ตารางท่ี11 แสดงองค์ประกอบผลผลิตถัว่เหลืองในฤดฝูน 2553 ปรากฏวา่พนัธุ์รม.1 สายพนัธุ์ 89021
และสายพนัธุ์ 98031 มีน า้หนกั100เมล็ด มากกวา่พนัธุ์สจ.5  พนัธุ์สจ.5 มีจ านวนฝักตอ่ต้นมากท่ีสดุ 47 
ฝักมากกว่าสายพนัธฺ 98021และสายพนัธุ์ 98031ความสงูของต้นไมแ่ตกตา่งกนัทกุพนัธ์มีโรคราสนิม
ในชว่ง สร้างเมล็ด สร้างความเสียหายไมม่ากนกั 
                                     วิจารณ์ 
  ในปีพ.ศ. 2553 สภาพอากาศมีความปรวนแปรมากเน่ืองจากฝนไมต่กตดิตอ่กนัเป็นเวลาหลาย
เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนมิถนุายน 2553 และเร่ิมตกในต้นเดือนกรกฎาคม 2553อยา่งตอ่เน่ือง
ไมส่ามรถเตรียมพืน้ท่ีปลกูได้ตามแผนและ ท าให้ต้องเตรียมพืน้ท่ีหลายครัง้และปลกูใหมห่ลายครัง้ 
เน่ืองจากฝนตกหนกัหลงัปลกู ประกอบกบัมีปัญหานกพิราบมาจิกต้นกล้าถัว่เหลืองทิง้ ท าให้มีจ านวน
ต้นถัว่เหลืองแตล่ะแปลงแตกตา่งกนัมาก จงึไมเ่สนอข้อมลูผลผลิตตอ่พืน้ท่ีเพราะอาจท าให้สรุป
ผลการวิจยัผิด 

       สรุปและข้อเสออแนะ 
ในฤดแูล้งปี 2552/53 ปรากฎวา่ สายพนัธุ์98021 มีแนวโน้มให้ผลผลิตสงูกว่าพนัธุ์รม.1อย่างมีนยั 

ส าคญัทางสถิต ิ แตเ่น่ืองจากความผนัแปรของธรรมชาติซึง่มนษุย์ไมส่ามารถควบคมุได้ ในฤดฝูนปี2553  



   
ไมส่ามารถเป็บข้อมลูผลผลิตได้เน่ืองจากฝนตกตลอดเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2553  
ท าให้ต้นถัว่เหลือง                 งอกไมดี่และมีนกพิราบคอยจิกกินต้นอ่อน ท าให้จ านวนต้น
ถัว่เหลืองมีความผนัแปรมาก 

เม่ือหาคา่เฉล่ียผลผลิต 6การทดลองปรากฎวา่สาย พนัธุ์98021  สายพนัธุ์98031  พนัธุ์รม.1  
พนัธุ์สจ.4และพนัธุ์สจ5ได้ผลดงันี2้85.5,277.5,248.5,254,235กิโลกรัมตอ่ไร่ตามล าดบั 

 
 เอกสารอ้างอิง 

 
มณฑา  นนัทพนัธุ์   ปรีชา  สริุนทร์  เสวต  เจริญกาศ และวิจิตร  ขจรมาลี. 2530. การประเมินถัว่ 

เหลืองสายพนัธุ์ดีตอ่โรคราสนิม. รายงานผลการวิจยัประจ าปี 2530. “ถัว่เหลือง” ศนูย์วิจยัพืชไร่
เชียงใหม ่  สถานีพืชไร่ศรีส าโรง  สถาบนัวิจยัพืชไร่  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. 523-527. 

รังสรรค์  คีรีทวีป  ศภุชยั  แก้วมีชยั  อเนก  โชตญาณวงษ์  ศรีภมูิ  กองอินทร์  นาค  โพธิแทน่  วิจิตร  
ขจรมาล๊. 2530. การปรับปรุงพนัธุ์ถัว่เหลืองเพ่ือต้านทานตอ่โรคราสนิม. น. 49-58 ใน รายงาน
การสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร เร่ืองงานวิจยัถัว่เหลืองครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 22-25 ธนัวาคม 2530 ณ 
โรงแรมไพลิน จงัหวดัพิษณุโลก 

สภุาพรรณ สตุาค า.  2552.การทดสอบสายพนัธุ์ดีของถัว่เหลืองท่ีทนทานตอ่โรคราสนิมและ 
ทนทานตอ่โรคสีมว่ง ใน  การประชมุวิชาการพืชไร่วงค์ถัว่ ครัง้ท่ี2 เร่ือง”ถัว่สร้างคน คนสร้าง
ชาติ”  วนัท่ี 28-29 สิงหาคม 2552. ณ โรงแรมพทัยา ปาร์ค  จงัหวดัชลบรีุ. 
http:www.oae.go.th/mis/Forcast/02_JUNE2554/Thai/all



   

แปลงถั่วเหลืองในฤดูแล้ง2552/53(ธ.ค..2552-เมษายน2553) 
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ต้นถ่ัวเหลืองในฤดูฝน ปีพ.ศ.2553 
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