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อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยต่อองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม
พันธุ์เชียงใหม่ 84-2
รัชตา ทนวิทูวัตร1*
บทคัดย่อ
ศึกษาอิทธิพลของการใส่ปุ๋ยต่อองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม
พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 นามาปลูกทดลองที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี
ในช่วงฤดูแล้ง (พ.ย.56-ก.พ.57) โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ จานวน 4 ซา 4 สิ่งทดลองคือ ปุย๋
คอก 2 ตัน/ไร่ ชุดปุย๋ สูตรแนะนาในข้าวโพดฝักสด (1.ปุ๋ย 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร่ พร้อมปลูก 2.และ3. 460-0 อัตรา 25 กก./ไร่ ที่ 25 และ 45 วันหลังปลูก) ชุดปุ๋ยดัดแปลงจากสูตรของกรมวิชาการเกษตร (1.ปุ๋ย 1846-0 อัตรา 20 กก./ไร่+ 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร่ พร้อมปลูก 2. 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร่ ที่ 25 วันหลัง
ปลูก และ 3. 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ ที่ 45 วันหลังปลูก) และชุดปุ๋ยสูตรของบริษัทเอกชน (1.ปุ๋ย 16-16-16
อัตรา 50 กก./ไร่ ที่ 15 วันหลังปลูก 2. 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่ ที่ 30 วันหลังปลูก และ 3.46-0-0 อัตรา 25
กก./ไร่ที่ 50 วันหลังปลูก) ผลการทดลองพบว่า ชุดปุ๋ยสูตรแนะนาในข้าวโพดฝักสดให้ ลักษณะองค์ประกอบ
ผลผลิตโดยรวมสูง ได้แก่ จานวนฝักต่อต้นเฉลี่ย 30.5 ฝัก นาหนักเมล็ดต่อต้นเฉลี่ย 19.9 กรัม และดัชนีเก็บเกี่ยว
0.55 รวมทังให้ผลผลิตเมล็ดดีสูงใกล้เคียงกับ ชุดปุ๋ยสูตรของบริษัทเอกชน เฉลี่ย 411.1 และ 431.1 กก./ไร่
ตามลาดับ และจากผลการคานวณต้นทุนปุ๋ย การใส่ปุ๋ยชุดสูตรแนะนาในข้าวโพดฝักสดมีต้นทุนต่ากว่าปุ๋ยอินทรีย์
และชุดปุ๋ยสูตรอื่นๆ โดยต่ากว่าชุดสูตรปุ๋ยของบริษัทเอกชน(ต้นทุนปุ๋ยสูงสุด) เฉลี่ย 1.5 บาท/เมล็ดพันธุ์ 1 กก.
คาสาคัญ : ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม, การใส่ปุ๋ย, องค์ประกอบผลผลิต, ผลผลิตเมล็ดพันธุ์.
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Effects of Fertilizer Applications on Yield Components and Seed Yield of
Aromatic Vegetable Soybean Cultivar: Chiang Mai 84-2
Ratchata Tonwitowat1*
Abstract
The experiment on effects of fertilizer applications on yield components and seed yield
of aromatic vegetable soybean cultivar Chiang Mai 84-2 was conducted at Faculty of Agricultural
Technology; RMUTT, during dry season (Nov. 2013 to Feb. 2014) by Randomized Complete Block
design 4 replications 4 treatments: cow manure 2 t/rai, the set of chemical fertilizer
recommended for fresh corn (50 kg/rai of 16-16-16 at planting and 25 kg/rai of 46-0-0 at 25, 45
DAP), the modified set from DOA (20 kg/rai of 18-46-0+10 kg/rai of 0-0-60 at planting, 25 kg/rai
of 13-13-21 at 25 DAP and 46-0-0 25 kg/rai at 45 DAP) and the set of private company (50 kg/rai
of 16-16-16 at 15 DAP, 50 kg/rai of 13-13-21 at 30 DAP, and 50 kg/rai of 46-0-0 at 50 DAP). The
results indicated that the recommended set for fresh corn gave superior yield components (30.5
pod/plant, seed weight 19.9 g/plant and Harvest Index 0.55) resulting in higher seed yield that’s
not statistically different from the set of private company (411.1 and 431.1kg/ rai respectively).
Regarding to the fertilizer cost per 1 kg of seeds, the set for fresh corn had the lowest cost, 1.5
baht/kg of seed lower than the set of private company (the highest).
Keywords: aromatic vegetable soybean, fertilizer application, yield components, seed yield.
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บทนา
ถั่วเหลืองฝักสด หรือถั่วแระญี่ปุ่น เป็นพืชอาหารโปรตีนที่สาคัญเก่าแก่ชนิดหนึ่ง ที่ประชาชนในแถบ
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมปลูกและบริโภค ประกอบด้วยเยื่อใยอาหาร คาร์โบไฮเดรต
Phytoestrogens, Phytosterols, Chloresterol-free-fat, Isoflavone ฟอสฟอรั ส แคลเซี ย ม ไวตามิ น A,C
และ E อีกทังยังมีกลิ่นหอม (Shanmugasundaram and Yan 2004; Song et al., 2003) โดยจะเก็บเกี่ยวเมื่อ
ฝักเจริญเติบโตอยู่ในระยะ R6 ก่อนเข้าสู่ระยะ R7 ของระยะการสืบพันธุ์ (Fehr and Cariness, 1977) สายพันธุ์
ถั่วเหลืองฝักสดที่ให้กลิ่นหอมที่ดีส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น นอกจากเป็นที่นิยมบริโภคในหมู่คน
ญี่ปุ่น ยังพบปริมาณความต้องการการบริโภคถั่วเหลืองฝักสดเพิ่มสูงขึนในประเทศอื่นๆ เนื่องจากประชากรหัน
มาสนใจคุณค่าอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมทังความหอม (สมศักดิ์, 2547)
สาหรับพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่ปลูกเป็นการค้าในประเทศไทย จะนาเข้ามาจากไต้หวันและประเทศ
ญี่ปุ่น โดยนาเข้าเมล็ดพันธุ์มาขยายเพิ่มจานวนให้ได้ปริมาณเพียงพอต่อการส่งเสริม ให้เกษตรกรปลูก เพื่อส่งผล
ผลิตแก่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งในลักษณะการทาการเกษตรแบบมีสัญญา ที่ตังอยู่ในเขตภาคเหนือ
ได้แก่ เชียงใหม่และลาปางเท่านัน ในปี 2554 ประเทศไทยส่งออกถั่วเหลืองฝักสดไปญี่ปุ่นมากกว่า 11,000 ตัน
คิ ด เป็ น มู ล ค่ า มากกว่ า 900 ล้ า นบาท(Custom of Japan, 2012) พั น ธุ์ ถั่ ว เหลื อ งฝั ก สดที่ บ ริ ษั ท คู่ สั ญ ญาให้
เกษตรกรปลูกได้แก่ พันธุ์ AGS 292, No.75 (Ryokkoh 75), Datachamame และ Chakaori ซึ่งจากรายงาน
ของสานักเศรษฐกิจการเกษตร (2554) เกษตรกรไทยได้ลดพืนที่ปลูกถั่วเหลืองลงเพราะปัญหาขาดแคลนเมล็ด
พันธุ์ ในปี 2555 กรมวิชาการเกษตรได้ประกาศรับรองให้ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมพันธุ์ใหม่เชียงใหม่ 84-2 (เดิม
ชื่อสายพันธุ์ MJ0108-11-5) เป็นพันธุ์แนะนา จากการปรับปรุงพันธุ์ของทีมนักวิ จัยของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
เป็นพันธุ์ที่มีก ารปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้กว้าง สามารถปลูกและให้ผลผลิตฝักสดมาตรฐานสูงทังในเขต
ภาคเหนือและภาคกลาง โดยให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ Kaori อีกทังเมล็ดเมื่อต้มสุกมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยใกล้เคียง
กับพันธุ์ Kaori จึงเป็นถั่วเหลืองฝักสดที่เหมาะเพื่อปลูกเป็นการค้าและเป็นพืชทางเลือกใหม่ในการสร้างอาชีพ
และรายได้แก่เกษตรกร (พิมพ์นภา และคณะ, 2554) ดังนันเมื่อมีพันธุ์ที่ดี ก็ต้องมีปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีเพียงพอต่อ
ความต้องการ การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไป ทังนีเพราะพันธุ์
พืชต่างพันธุ์ การตอบสนองก็จะผันแปรไปตามสภาพแวดล้อม ปุ๋ยนับเป็นปัจจัยการผลิตสาคัญที่มีผลกระทบต่อ
การให้ผลผลิตทังด้านปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากคาแนะนาการใช้ปุ๋ยในถั่วเหลืองฝักสดเท่าที่สืบค้นได้ ใน
ปัจจุบันมีอยู่หลากหลายแบบ มีทังแบบของบริษัทผู้ ส่งออก แบบของกรมวิชาการเกษตร แต่เป็นงานวิจัยการใช้
ปุ๋ยในการผลิต ถั่วเหลืองในรูปฝักสด อีกทังเป็นงานทดลองเฉพาะในพืนที่เขตภาคเหนือ อย่างไรก็ตามไม่พบ
งานวิจัยการใช้ปุ๋ยสาหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม ดังนันในการทดลองครังนี จึงได้ผสมผสาน
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์และชุดปุ๋ยแนะนาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมพันธุ์ เชียงใหม่ 84-2 ในพืนที่
ปทุมธานี ซึ่งจะมีการคลุกเชือไรโซเบียมกับเมล็ดก่อนปลูก ในทุกสิ่งทดลอง ทังนีผลการตอบสนองของถั่วเหลือง
ฝักสดกลิ่นหอมพันธุ์ใหม่นีต่อการใส่ปุ๋ยในแต่ละสิ่งทดลอง จะใช้เป็นฐานข้อมูลการใช้ปุ๋ยสาหรับงานวิจัยในระบบ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดต่างๆ ได้แก่ ระบบการผลิตที่ลดการใช้สารเคมี ระบบการปลูกพืชที่มีถั่วเหลือง
ฝักสดเป็นหนึ่งในพืชร่วม และระบบการผลิตที่มีถั่วเหลืองฝักสดเป็นพืชเดี่ยวต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อหาผลการตอบสนองในการให้องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่น
หอมพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ต่อการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ชนิดและปุ๋ยสูตรแนะนา 3 ชุด
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตองค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพของเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ได้ปลูกทดลองทีค่ ณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ในฤดูแล้ง(พ.ย.56-ก.พ.57) โดยวางแผนการทดลองสุ่มบล็อกสมบูรณ์ จานวน 4 ซา ประกอบด้วย การใส่
ปุย๋ อินทรีย์ 1 ชนิดและปุ๋ยสูตรแนะนา 3 ชุด รวม 4 สิ่งทดลอง ดังนี 1. ปุ๋ยคอก(ปุ๋ยมูลวัวการค้า) อัตรา 2 ตัน/ไร่
(1.25 กก/ตารางเมตร) ใส่ครังเดียวพร้อมปลูก 2. ชุดปุ๋ยเคมีตามคาแนะนาในการปลูกข้าวโพดฝักสด (31-8-8
ของ N-P2O5-K2O แบ่งการใส่ปุ๋ย 3 ครัง ครังที่ 1 ปุ๋ยรองพืน 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร่ พร้อมปลูก ครังที่ 2
ปุ๋ยแต่งหน้า 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ ที่ 25 วันหลังปลูก ครังที่ 3 ปุ๋ยแต่งหน้า 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ ที่ 45
วันหลังปลูก) 3. ชุดปุ๋ยเคมีดัดแปลงจากคาแนะนาการใส่ปุ๋ยในถั่วเหลืองฝักสดของกรมวิชาการเกษตร (24-13-11
ของ N-P2O5-K2O แบ่งการใส่ปุ๋ย 3 ครัง ครังที่ 1 ปุ๋ยรองพืน 18-46-0 อัตรา 20 กก./ไร่ และ 0-0-60 อัตรา 10
กก./ไร่ พร้อมปลูก ครังที่ 2 ปุ๋ยแต่งหน้า 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร่ ที่ 25 วันหลังปลูก ครังที่ 3 ปุ๋ยแต่งหน้า
46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ ที่ 45 วันหลังปลูก) 4. ชุดปุ๋ยเคมีตามคาแนะนาการใส่ปุ๋ยในถั่วเหลืองฝักสดของ
บริษัทเอกชน (37-14-18 ของ N-P2O5-K2O แบ่งการใส่ปุ๋ย 3 ครัง ครังที่ 1 ปุ๋ยรองพืน 16-16-16 อัตรา 50 กก./
ไร่ ที่ 15 วันหลังปลูก ครังที่ 2 ปุ๋ยแต่งหน้า 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่ ที่ 30 วันหลังปลูก ครังที่ 3 ปุ๋ยแต่งหน้า
46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ ที่ 50 วันหลังปลูก) ก่อนปลูกทดลองเก็บตัวอย่างดิน ในแปลงทดลอง นาส่งเพื่ อ
วิเคราะห์ดินที่โครงการพัฒนาดิน-ปุ๋ยและสิง่ แวดล้อม ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ผลวิเคราะห์ดิน : pH= 7 เนือดินเป็นดินเหนียว อินทรียวัตถุ 2.53 %, P= 87 มก./กก. K =270 87 มก./กก.
Ca= 5,557 87 มก./กก. และ Mg= 513 87 มก./กก.) และข้อมูลปริมาณนาฝนและอุณหภูมิในอ.ธัญบุรี จใปทุม
ธานี จากกรมอุตุนิยมวิทยา (ปริมาณนาฝนในช่วงปลูกทดลองเฉลี่ยเพียง 10 มม.ในเดือนพ.ย.56 ส่วนระหว่าง
เดื อ น ธ.ค.56-ก.พ.57 ไม่ มี ฝ นตกในพื นที่ อุ ณ หภู มิ ต่ าสุดและสู ง สุ ดโดยเฉลี่ย อยู่ร ะหว่ าง 20 และ 30 องศา
เซลเซียส ตามลาดับ) ก่อนปลูกเตรียมดินโดยไถ 1 ครัง ยกร่องแล้วพรวนดิน คลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วยเชือไร
โซเบียมจากกรมวิชาการเกษตร ปลูก 8 แถวต่อแปลงย่อย ระยะปลูก 50×25 เซนติเมตร 2-3 ต้นต่อหลุม ขนาด
แปลงย่อย 18 ตารางเมตร กาจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครัง ให้นาหลังปลูกและต่อไปทุก 5 วัน หยุดให้นาก่อน
เก็บเกี่ยว 2 สัปดาห์ เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เมื่อเมล็ดสุกแก่ โดยสังเกตจากสีของฝักถั่วเหลืองเปลี่ยนเป็นสีนาตาล
และต้นแห้ง การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การเจริญเติบโตและลักษณะทางเกษตรบางประการ (ความสูง
ต้ น จ านวนข้ อ และจ านวนกิ่ ง ต่ อ ต้ น อายุ วั น ดอกแรกบาน 50 % อายุ วั น ติ ด ฝั ก แรกและอายุ เ ก็ บ เกี่ ย ว)
องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต (จานวนฝักต่อต้น นาหนักเมล็ดต่อต้น นาหนัก 100 เมล็ด ผลผลิตเมล็ดดีต่อไร่
เปอร์เซ็นต์เมล็ดเสีย และดัชนีเก็บเกี่ยว) และต้นทุนปุ๋ยต่อกิโลกรัมผลผลิตเมล็ดของแต่ละสิ่งทดลอง ซึ่งเท่ากับ
ราคาปุ๋ยในแต่ละสิ่งทดลอง(คิดเป็นต่อไร่)/ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของแต่ละสิ่งทดลอง(คิดเป็นต่อไร่)
สาหรับราคาปุ๋ยในแต่ละสิ่งทดลองที่คิดเป็นราคาต่อไร่ของการทดลองนีประกอบด้วย ปุ๋ยคอกการค้า
1,600 บาท ชุดปุ๋ยเคมีตามคาแนะนาในการปลูกข้าวโพดฝักสด 1,820 บาท ชุดปุ๋ยเคมีดัดแปลงจากคาแนะนา
การใส่ปุ๋ยในถั่วเหลืองฝักสดของกรมวิชาการเกษตร 1,690 บาท และชุดปุ๋ยเคมีตามคาแนะนาการใส่ปุ๋ยในถั่ว
เหลืองฝักสดของบริษัทเอกชน 2,560 บาท สาหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวน วิเคราะห์ตามแผนการทดลอง
แบบสุ่ ม บล็ อ กสมบู ร ณ์ และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของสิ่ ง ทดลองด้ ว ยวิ ธี LSD (Least Significant
Difference) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99%
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การเจริญเติบโตและลักษณะทางเกษตรบางประการ
ความสูงต้น จานวนข้อ และจานวนกิ่งของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ที่ได้รับปุ๋ยคอก
และปุ๋ยเคมีสูตรแนะนา 3 ชุดพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ โดยถั่วเหลืองที่ได้รับชุดปุ๋ยแนะนา
ทัง 3 ชุดให้ความสูงต้นสูงกว่าที่ได้รับปุ๋ยคอกเฉลี่ย 4-6 เซนติเมตร สาหรับจานวนข้อและจานวนกิ่งของถั่วเหลือง
ที่ได้รับปุ๋ยเคมี ชุดแนะนาในการปลูกข้าวโพดฝักสด และชุดแนะนาสาหรับถั่วเหลืองฝักสดของบริษัทเอกชน
มากกว่าการใส่ปุ๋ยคอกและชุดปุ๋ยเคมีดัดแปลงจากคาแนะนาการใส่ปุ๋ยในถั่วเหลืองฝักสดของกรมวิชาการเกษตร
เฉลี่ย 1 ข้อและ 1 กิ่ง ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมที่ได้รับปุ๋ยต่างกันทัง 4 สิ่งทดลองมีวันออกดอกแรกบาน 50%
อายุวันติดฝักแรกและอายุเก็บเกี่ยว โดยเฉลี่ยเท่ากัน คือ 27, 34 และ 93 วันหลังปลูกตามลาดับ (ตารางที่ 1)
องค์ประกอบผลผลิต ผลผลิต และต้นทุนปุ๋ย
ถั่วเหลืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีชุดแนะนาในการปลูกข้าวโพดฝักสดให้องค์ประกอบผลผลิตทุกลักษณะสูงสุด
โดยเฉลี่ยให้จานวนฝักต่อต้น 30.5 ฝัก นาหนักเมล็ดต่อต้น 19.9 กรัม แต่ในส่วนของนาหนักเมล็ด 100 พบว่า ไม่
ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกัน ระหว่าง 32.7-34.3 กรัม (ตารางที่ 2)
ผลผลิตเมล็ดดีที่เก็บเกี่ยวได้จากทุกสิ่งทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยถั่วเหลือง
ที่ได้รับชุดปุ๋ยแนะนาทัง 3 ชุดให้ผลผลิตเมล็ดดีต่อไร่มากกว่าที่ได้รับปุ๋ยคอกอยู่ 23.5-99.6 กิโลกรัมต่อไร่ ทังนี
ผลผลิตเมล็ดดีของถั่วเหลืองจาก ชุดปุ๋ยเคมีแนะนาของบริษัทเอกชนเก็บเกี่ยวได้สูงสุ ด 431.1 กิโลกรัมต่อไร่
ขณะที่รองลงมาคือ ผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองจากชุดปุ๋ยเคมีแนะนาในการปลูกข้าวโพดฝักสดเท่ากัน 411.1 กิโลกรัม
ต่อไร่ ซึ่งไม่ต่างกันทางสถิติ เมื่อตรวจคัดแยกเมล็ดเสีย จากลักษณะเปลือกของเมล็ดปริแตก เมล็ดแตกหักหรือมี
ร่องรอยการทาลายของโรคและแมลง พบว่า เมล็ดถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวในชุดปุ๋ยเคมีดัดแปลงจากคาแนะนาของ
กรมวิชาการเกษตรมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียสูงสุด 23.7% รองลงมา คือ เมล็ดถั่วเหลืองจากชุดปุ๋ยเคมีแนะนาในการ
ปลูกข้าวโพดฝักสด 19.0% และเมล็ดถั่วเหลืองจากการใส่ปุ๋ยคอกให้เปอร์ เซ็นต์เมล็ดเสียน้อยที่สุด 11.2% ใน
ส่วนของค่าดัชนีเก็บเกี่ยวพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ ถั่วเหลืองจากชุดปุ๋ยเคมีแนะนาในการ
ปลูกข้าวโพดฝักสดและชุดปุ๋ยเคมีดัดแปลงจากคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตรมีค่าสูงสุด 0.55 และ 0.54
ตามลาดับ ส่วนชุดปุ๋ยเคมีแนะนาของบริษัทเอกชนให้ค่าดัชนีเก็บเกี่ยวต่าที่สุด 0.51 (ตารางที่ 2)
ผลการคานวณต้นทุนปุ๋ยที่ใส่ต่อผลผลิตเมล็ด 1 กิโลกรัม พบว่า การใส่ปุ๋ย ชุดแนะนาในการปลูก
ข้าวโพดฝักสดมีค่าต้นทุนน้อยที่สุดเพียง 4.42 บาท ขณะที่ชุดปุ๋ยเคมีแนะนาของบริษัทเอกชนมีค่าต้นทุนปุ๋ย
สูงสุด 5.93 บาทต่อผลผลิตเมล็ด 1 กิโลกรัม (ตารางที่ 2)
ในการทดลองนี การตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ใน
ระยะการเจริญเติบโตทางวัฒนภาค (vegetative growth) ค่อนข้างต่า เมื่อเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโต
ต่างๆ ได้แก่ ความสูงต้น จานวนข้อ และจานวนกิ่ง ระหว่างการใส่ปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเคมีสูตรแนะนาทัง 3 ชุด แม้มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ใ นเชิงปริมาณแตกต่างเพียงเล็กน้อย ทังนีอาจเนื่องจากค่าวิเคราะห์ดินในแปลง
ทดลองนี ดินมีความอุดมสมบรูณ์สูง มีอินทรียวัตถุปานกลาง ธาตุอาหารที่เ ป็นประโยชน์โดยเฉพาะ P, K, Ca
และ Mg ในระดับสูง ประกอบกับมีการคลุกเมล็ดด้วยเชือไรโซเบียมในทุกสิ่งทดลองก่อนปลูก ซึ่งความต้องการ
ธาตุไนโตรเจนของถั่วเหลืองโดยปกติมีลักษณะที่ซับซ้อน เป็นพืชที่สามารถใช้ทังธาตุไนโตรเจนในดินและตรึงจาก
อากาศ (Vera et al., 2002) ปุ๋ยไนโตรเจนทาให้ความสูงต้นโดยเฉลี่ยเพิ่มขึน (Chuansong, 1990) แต่การเพิ่ม
ระดับปุ๋ยไนโตรเจนมีผลเพียงเล็กน้อยต่อจานวนใบต่อต้นของถั่วเหลือง (Xuewen, 1990) นั่นหมายความถึง
จานวนข้อและจานวนกิ่งต่อต้นด้วย สาหรับวันออกดอกแรกบาน 50% อายุวันติดฝักแรกและอายุเก็บเกี่ยวนัน
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Chuansong (1990) รายงานว่า การเพิ่มการใส่ปุ๋ยยูเรียจะลดระยะวันออกดอก แต่ Xuewen (1990) สังเกต
พบว่า ปุ๋ยไนโตรเจนระดับสูงถึง 120 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์จะชะลอการออกดอก ขณะที่ปุ๋ย ไนโตรเจนในระดับต่า
ไม่มีผลต่อวันออกดอก และผลงานวิจัยของละอองดาว และคณะ (2554) แสดงให้เห็นว่า วันเก็บเกี่ยวของถั่ว
เหลืองฝักสดกลิ่นหอมผันแปรไปตามพันธุ์และฤดูปลูก นอกจากนี ศรัณยู และคณะ (2554) ยังพบว่า ลักษณะ
ความสูงต้น และวันออกดอกของถั่วเหลืองฝักสด แม้ว่ามีค่าอัตราพันธุ กรรมแบบแคบสูง แต่มีค่าสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์กับผลผลิตต่อต้นต่า ซึ่งต่างจากลักษณะจานวนฝักต่อต้น และจานวนเมล็ ดต่อฝัก ซึ่งมีทังค่าอัตรา
พันธุกรรมแบบแคบที่สูง และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับผลผลิตสูงด้วย นันหมายความว่า ปัจจัยการผลิตใดที่
สามารถทาให้จานวนฝักต่อต้น และจานวนเมล็ดต่อฝักเพิ่มขึน ก็มีผลให้ได้ผลผลิต สูงขึนด้วย ซึ่งจากผลการ
ทดลองนีก็คือ การใส่ปุ๋ยชุดแนะนาในการปลูกข้าวโพดฝักสด (31-8-8 ของ N-P2O5-K2O) แม้ว่า มีจานวนฝักต่อ
ต้นและจานวนเมล็ดต่อฝักมากกว่า ปุ๋ยชุดเคมีแนะนาการใส่ปุ๋ยในถั่วเหลืองฝักสดของบริษัทเอกชน (37-14-18
ของ N-P2O5-K2O) แต่มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียสูงกว่า จึงทาให้ได้ผลผลิตเมล็ดดีต่อไร่ต่ากว่า อย่างไรก็ตาม กลับมี
ค่าดัชนีเก็บเกี่ยวสูงกว่าและยังมีต้นทุนปุ๋ยต่อกิโลกรัมเมล็ดต่ากว่าด้วย ดังนันในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝัก
สดในแหล่งผลิตที่สภาพดินมีความอุดมสมบรูณ์ดี ควรคานึงถึงปริมาณธาตุอาหารพืชที่มีอยู่ในดิน และลดการใส่
ปุ๋ยเคมีลงในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต ดังเช่นในการทดลองนี การใส่ปุ๋ยคอก 2 ตันต่อไร่ร่วมกับ
การคลุกเชือไรโซเบียมก่อนปลูกก็อาจนาไปใช้ในระบบการผลิตที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี อีกทังมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียต่า
ส่วนการใส่ปุ๋ยชุดแนะนาในการปลูกข้าวโพดฝักสดสามารถนาไปใช้ในระบบการปลูกถั่วเหลืองฝักสดหมุนเวียนกับ
ข้าวโพดฝักสด เกษตรกรที่ไม่ใช่อยู่ในลักษณะการทาการเกษตรแบบมีสัญญา นอกจากผลิตฝักสดจาหน่ายเพื่อ
สร้างรายได้ ยังสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดเก็บไว้ใช้เอง (self save seeds) และลดต้นทุนการผลิตได้
อีกด้วย
ตารางที่ 1 ลักษณะทางเกษตรบางประการของถั่วเหลืองฝักสดกลิน่ หอมพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ที่ใส่
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีสูตรแนะนา 3 ชุด
การใส่ปุ๋ย

1/

1
2
3
4
cv %
F-test
LSD.05
LSD.01

ความสูงต้น
ที่ 70 วัน
หลังปลูก(ซม)

จานวนข้อ
ต่อต้น

จานวนกิ่ง
ต่อต้น

50.7b
56.0a
53.5a
54.3a
3.1
**
2.7
3.9

7.3bc
7.5ab
7.0c
7.6a
2.6
**
0.3
0.5

3.8b
4.7a
4.2b
4.6a
5.0
**
0.3
0.5

อายุวันดอก
แรกบาน
50%
(วัน)
27
27
27
27
-

อายุวัน
ติดฝักแรก
(วัน)

อายุวัน
เก็บเกี่ยว
(วัน)

34
34
34
34
-

93
93
93
93
-

ns แสดงไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างสิ่งทดลอง
** แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ให้ตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิตที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99%
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1/

1 ปุ๋ยคอกอัตรา 2 ตันต่อไร่
2 ชุดปุ๋ยเคมีตามคาแนะนาในการปลูกข้าวโพดฝักสด : ปุ๋ยรองพืน 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร่ ปุ๋ยแต่งหน้า(1) 46-0-0 อัตรา
25 กก./ไร่ ปุ๋ยแต่งหน้า(2) อัตรา 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่
3 ชุดปุ๋ยเคมีดัดแปลงจากคาแนะนาการใส่ปุ๋ยในถัว่ เหลืองฝักสดของกรมวิชาการเกษตร : ปุ๋ยรองพืน 18-46-0 อัตรา 20 กก./
ไร่ และ 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร่ ปุ๋ยแต่งหน้า (1) 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร่ ปุ๋ยแต่งหน้า(2) 46-0-0 อัตรา 25กก./ไร่
4 ชุดปุ๋ยเคมีตามคาแนะนาการใส่ปุ๋ยในถั่วเหลืองฝักสดของบริษัทเอกชน : ปุ๋ยรองพืน 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร่ ปุ๋ย
แต่งหน้า(1) 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่ ปุ๋ยแต่งหน้า(2) 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่

ตารางที่ 2 องค์ประกอบผลผลิต ผลผลิตและต้นทุนปุ๋ยของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ที่ใส่ปยุ๋
อินทรีย์และปุ๋ยเคมีสูตรแนะนา 3 ชุด
การใส่ปุ๋ย

จานวน
ฝัก/ต้น
(ฝัก)

นาหนัก
เมล็ด/ต้น
(กรัม)

1
2
3
4
cv %
F-test
LSD.05
LSD.01

22.7c
30.5a
25.9b
26.8b
7.2
**
3.0
4.3

14.3c
19.9a
16.5b
17.0b
7.7
**
2.0
2.9

1/

นาหนัก
100
เมล็ด
(กรัม)
34.3
33.4
32.7
33.8
5.2
ns
-

เมล็ด
เสีย
(%)
11.2c
19.0ab
23.7a
16.6b
17.0
**
4.8
6.9

ผลผลิต
เมล็ดดี
(กิโลกรัม/
ไร่)
331.5c
411.1ab
354.7bc
431.1a
9.4
*
57.9
-

ดัชนี
เก็บ
เกี่ยว

ต้นทุนปุ๋ย
(บาท/
กิโลกรัม)

0.52b
0.55a
0.54a
0.51b
2.0
**
0.02
0.03

4.82
4.42
4.76
5.93
-

ns แสดงไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างสิ่งทดลอง
* แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
** แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ให้ตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิตที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99%
1/ 1 ปุ๋ยคอกอัตรา 2 ตันต่อไร่
2 ชุดปุ๋ยเคมีตามคาแนะนาในการปลูกข้าวโพดฝักสด : ปุ๋ยรองพืน 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร่ ปุ๋ยแต่งหน้า(1) 46-0-0 อัตรา
25 กก./ไร่ ปุ๋ยแต่งหน้า(2) อัตรา 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่
3 ชุดปุ๋ยเคมีดัดแปลงจากคาแนะนาการใส่ปุ๋ยในถัว่ เหลืองฝักสดของกรมวิชาการเกษตร : ปุ๋ยรองพืน 18-46-0 อัตรา 20 กก./
ไร่ และ 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร่ ปุ๋ยแต่งหน้า(1) 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร่ ปุ๋ยแต่งหน้า(2) 46-0-0 อัตรา 25กก./ไร่
4 ชุดปุ๋ยเคมีตามคาแนะนาการใส่ปุ๋ยในถั่วเหลืองฝักสดของบริษัทเอกชน : ปุ๋ยรองพืน 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร่ ปุ๋ย
แต่งหน้า(1) 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่ ปุ๋ยแต่งหน้า(2) 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่
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