
อิทธิพลของฟอสฟอรสั และสังกะสีตอผลผลิตถั่วเหลือง 
ใจ สมสะอิน
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 และ เพิ่มพูน กีรติกสิกร

2
 

บทคัดยอ 

การทดลองไดจัดทําขึ้นในกระถาง เพื่อศึกษาอิทธิพลของฟอสฟอรัสและสังกะสี ตอการเจริญเติบโตของ 

ถั่วเหลือง โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in Randomized Complete Block Design (RCBD) ประกอบดวย

ฟอสฟอรัส 5 ระดับ (0 20 40 60 และ 80 kg P ha-1) และ สังกะสี 3 ระดับ (0 5 และ 10 kg Zn ha-1) และจํานวน 4 

ชํ้า ปลูกถั่วเหลืองพันธุ KKU 74 ในดินชุดน้ําพอง จากการทดลองพบวาอิทธิพลของฟอสฟอรัสและสังกะสีไมมี

สหสัมพันธกัน ทั้งนี้การใสฟอสฟอรัส ในระดับ 80 kg P ha-1 ทําใหผลผลิต และสวนประกอบของผลผลิตถั่วเหลือง

เพิ่มขึ้น รวมทั้งน้ําหนักแหงของฝก ใบ ลําตน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับที่ไมใส

ฟอสฟอรัส (0 kg P ha-1) แตการใสฟอสฟอรัสไมมีผลตอความสูงลําตน น้ําหนักแหงของราก และน้ําหนักของ 100 

เมล็ด สวนการใสสังกะสีไมมีผลตอน้ําหนักฝกและเมล็ด น้ําหนักลําตนและใบ น้ําหนักราก และความสูงลําตน  

คําสําคัญ: ฟอสฟอรัส, สังกะสี และถั่วเหลือง 

บทนํา 
ถั่วเหลืองพันธุมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Glycine max (L) Merrill จัดอยูใน family 

Leguminosae, genus Glycine) ซึ่งพัฒนามาจากถั่วเหลืองพันธุปา Gussurensis Regel และ Maack 
ถั่วเหลืองเปนพืชตระกูลถั่วที่ใหน้ํามันและโปรตีนสูง โดยในเมลด็มีปริมาณโปรตีนและน้าํมันสูงถึงรอย
ละ 36.1 และ 17.7 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารอื่นๆ (อภิพรรณ, 2546)  
 ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนดินทรายและขาดฟอสฟอรัส เพิ่มพูน และคณะ 
(2546) ไดเก็บตวัอยางดิน 32 ตัวอยาง จาก 22 ชุดดิน พบวา รอยละ 99 ของตัวอยางดิน (29 ตัวอยาง) 
มีปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดไดดวยน้ํายา Bray II ต่ํากวา 3.6 mg P kg-1 Suwanarit et al. (1978) 
รายงานวา ดินที่มีปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดไดดวยน้ํายา Bray II ต่ํากวา 4.2 mg P kg-1 เปนดินที่ขาด
ฟอสฟอรัส ฉะนั้นการปลูกถั่วเหลืองในดินเหลานี้จึงจําเปนตองใสฟอสฟอรัส อยางไรก็ดี การใส
ฟอสฟอรัสอาจลดความเปนประโยชนของสังกะสีในดิน และความเขมขนของสังกะสีในพืช (Budianta 
et al., 1993)   
 พืชที่ไดรับฟอสฟอรัสไมเพียงพอ มีผลทําใหผลผลิตลดลง (Malavolta, 1945) และพืชที่ไดรับ
สังกะสีไมเพียงมผีลทําให ถั่วเหลอืงแคระแกรน ใบออกสีเหลืองหรอืเขียวซีด มีใบนอย ไมออกดอก ออก
ฝกนอย และไมสมบูรณตลอดจนแกชา (Scott and Aldrich, 1970) ฉะนั้นการทดลองในครัง้นี้ไดจัดทํา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาอิทธิพลของการใสฟอสฟอรัส และสังกะสีตอผลผลิตของถั่วเหลือง 

                                                 
1  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002. 

2  ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002. 
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วิธีการทดลอง 
การทดลองปลูกถั่วเหลือง ในกระถางที่โรงเรือนทดลองของ คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแต 25 กันยายน-29 ธันวาคม 2550 โดยวางแผนการทดลองแบบ 5x3 
Factorial in RCBD ประกอบดวย ฟอสฟอรัส 5 ระดับ (P: 0, 20, 40, 60 และ 80 kg P ha-1 ในรปูของ 
KH2PO4) และสังกะสี 3 ระดับ (Zn: 0, 5 และ 10 kg Zn ha-1 ในรูปของ ZnSO4) จํานวน 4 ซ้ํา  
 เก็บดินชุดน้ําพองที่ความลึก 0-20 ซม. จากพื้นที่เกษตรกร นํามาผึ่งใหแหงในที่รมและรอน
ผานตระแกรงขนาด 2 มม. บรรจุดินหนัก 8.5 กก. ใสในกระถางทีมี่ชองระบายน้ํา และจัดระบบเกบ็น้ําที่
ออกจากกระถาง เพื่อนํามาใสกลับลงในกระถางเปนการปองกันการสูญเสียธาตุอาหาร และรักษาระดับ
ความชื้นของดินในกระถางใหอยูในระดับความชืน้ไรนา (field capacity) ทุกกระถางไดรับธาตุอาหาร
รองพื้นซึ่งเตรียมเปนสารละลายไดแก ไนโตรเจน (3 kg N ha-1) โพแทสเซียม (K 100 kg K ha-1) 
แมกนีเซียม (60 kg Mg ha-1) โบรอน (9.1 kg B ha-1) ทองแดง (4 kg Cu ha-1) โมลิบดีนัม (0.6 kg Mo 
ha-1) โคบอลต (0.6 kg Co ha-1) และแคลเซียม (800 kg gypsum ha-1)    

เก็บขอมูลพืช จาํนวนวันออกดอก และจํานวนวนัออกฝก ความสูงของลําตน และบันทึก
น้ําหนักใบ ลําตน ฝก ราก และ เมล็ดของถั่วเหลอืง 

ผลการทดลอง 
วันออกดอก วันออกฝก และความสูงตน การใสฟอสฟอรัส และสังกะสีในระดับตางๆ 

ไมมีผลตอความสูงตน จํานวนวันออกดอก และออกฝกของถั่วเหลือง (ไมแสดงขอมูล)   
จํานวนฝกตอกระถาง อทิธิพลของฟอสฟอรัสและสังกะสีไมมีสหสัมพันธกัน การใส

ฟอสฟอรัสทําใหจํานวนฝกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) การใสฟอสฟอรัสใน
ระดับ 80 kg P ha-1 ใหจํานวนฝกตอกระถางสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับไมใสฟอสฟอรัส แตจํานวนฝกที่
ไดจากการใสฟอสฟอรัส 20-60 kg P ha-1 ไมแตกตางจากการไมใสฟอสฟอรัสที่ 0 และ 80 kg P ha-1 
ดังตารางที่ 1 

จํานวนเมล็ด อิทธิพลของฟอสฟอรัสและสังกะสีไมมีสหสัมพันธกัน การใสฟอสฟอรัสทําให
จํานวนเมล็ดเพิ่มขึ้น และใหจํานวนเมล็ดมากที่สุดเมื่อถั่วเหลืองไดรับฟอสฟอรัสในระดับ 80 kg P ha-1 
เมื่อเปรียบเทียบกับไมใสฟอสฟอรัส การใสฟอสฟอรัสที่ระดับ 20-60 kg P ha-1 ใหผลไมแตกตางกัน 
และไมแตกตางจากการไมใสฟอสฟอรัส และการใสฟอสฟอรัสที่ระดับ 80 kg P ha-1 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 อิทธิพลของฟอสฟอรัส และสังกะสีตอจํานวนฝกของถั่วเหลือง (จํานวนฝก/กระถาง) 

ฟอสฟอรัส (kg P ha-1) 
สังกะสี (kg Zn ha-1) 

0 20 40 60 80 average 

0 14 19 22 22 27   21 ns 

5 15 20 20 18 30   21 

10 17 19 21 22 20   20 

average 15 b 19 ab 21 ab 21 ab 25 a CV (%) = 23.99 

* Means with the same letter a, b are not significantly different at p = 0.01   

ns = not significantly different 
 

ตารางที่ 2 อิทธิของฟอสฟอรัส และ สังกะสีตอจํานวนเมล็ดของถั่วเหลือง (จํานวนเมล็ด/กระถาง) 

ฟอสฟอรัส (kg P ha-1) 
สังกะสี (kg Zn ha-1) 

0 20 40 60 80 average 

0 26 37 41 44 53   40 ns 

5 26 39 38 34 59   39 

10 27 35 39 42 43   37 

average 26 b 38 ab 39 ab 40 ab 51 a CV (%) = 25.45 

* Means with the same letter a, b are not significantly different at p = 0.01   

ns = not significantly different 

 
น้ําหนักเมล็ด และน้ําหนักฝก เมื่อใสฟอสฟอรสัเพิ่มขึ้นทําใหน้าํหนักเมล็ดเพิ่มสูงขึ้น และ

มากที่สุดเมื่อใสฟอสฟอรัสในระดับ 80 kg P ha-1 อิทธิพลของฟอสฟอรัสและสังกะสีไมมีสหสัมพันธกัน 
การใสสังกะสีไมมีผลตอน้ําหนักเมล็ด และน้าํหนกัฝก (ตารางที่ 3 และ 4) 
 

ตารางที่ 3 อิทธิพลของฟอสฟอรัส และสังกะสีตอน้ําหนักเมล็ดของถั่วเหลือง (กรัม/กระถาง) 

ฟอสฟอรัส (kg P ha-1) 
สังกะสี (kg Zn ha-1) 

0 20 40 60 80 average 

0 3.06 5.37 5.91 6.63 8.55 5.90 ns 

5 3.58 5.84 5.39 4.00 9.20 5.62 

10 2.93 4.21 5.62 5.77 5.88 4.88 

average 3.19 b 5.14 ab 5.64 ab 5.46 ab 7.88 a CV (%) = 35.29 

* Means with the same letter a, b are not significantly different at p = 0.01   

 ns = not significantly different 
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ตารางที่ 4 อิทธิพลของฟอสฟอรัส และ สังกะสีตอน้ําหนักแหงของฝกถั่วเหลือง (กรัม/กระถาง) 

ฟอสฟอรัส (kg P ha-1) 
สังกะสี (kg Zn ha-1) 

0 20 40 60 80 average 

0 2.30 3.23 3.44 3.61 4.51 3.42 ns 

5 2.25 3.38 3.56 3.08 4.95 3.44 

10 2.20 3.12 3.45 3.71 3.38 3.17 

average 2.25 b 3.2 ab 3.48 ab 3.47 ab 4.28 a CV (%) = 26.08 

* Means with the same letter a, b are not significantly different at p = 0.01   

 ns = not significantly different 

 
น้ําหนักลําตน และน้ําหนักใบ ลําตนและน้ําหนักใบถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นเมื่อใสฟอสฟอรัส 

และไดน้ําหนักสูงสุดเมื่อใสฟอสฟอรัสในระดับ 80 kg P ha-1 การใสสังกะสีไมมีผลตอน้ําหนักของฝก 
แสดงในตารางที่ 5 และ 6 

ตารางที่ 5 อิทธิพลของฟอสฟอรัส และ สังกะสีตอน้ําหนักแหงของใบถั่วเหลือง (กรัม/กระถาง) 

ฟอสฟอรัส (kg P ha-1) 
สังกะสี (kg Zn ha-1) 

0 20 40 60 80 average 

0 2.27 2.45 2.68 3.03 3.70 4.12 ns 

5 1.99 2.83 2.46 2.71 4.09 3.78 

10 1.82 3.25 3.01 3.50 3.17 3.34 

average 2.03 b 2.84 ab 2.71 ab 3.08 ab 3.65 a CV (%) = 28.44 

* Means with the same letter a, b are not significantly different at p = 0.01   

ns = not significantly different 

 
ตารางที่ 6 อิทธิพลของฟอสฟอรัส และสังกะสีตอน้ําหนักแหงของลําตนถั่วเหลือง (กรัม/กระถาง) 

ฟอสฟอรัส (kg P ha-1) 
สังกะสี (kg Zn ha-1) 

0 20 40 60 80 average 

0 2.02 2.61 2.89 2.64 3.24 2.68 ns 

5 1.72 2.33 2.63 2.54 3.38 2.52 

10 1.89 2.69 2.60 3.00 2.71 2.58 

average 1.88 b 2.54 ab 2.74 ab 2.73 ab 3.11 a CV (%) = 23.02 

* Means with the same letter a, b are not significantly different at p = 0.01   

ns = not significantly different 
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น้ําหนักราก และน้ําหนัก 100 เมล็ด การใสฟอสฟอรัส และสังกะสี ไมมีผลตอน้ําหนัก
ราก และน้ําหนกั 100 เมล็ด ของถั่วเหลือง (ไมแสดงขอมูล) รากถั่วเหลืองมีน้ําหนัก 1.0-1.6 กรัม/
กระถาง และน้าํหนัก 100 เมล็ดมีคา 12.0-16.0 กรัม  

อภิปรายผลการทดลอง 
 การเพิ่มขึ้นของน้ําหนักฝก และเมล็ดถั่วเหลืองจากการใสฟอสฟอรัสในระดับ 80 kg P ha-1 
เปนผลจากการทีฟ่อสฟอรัสทําใหจํานวนฝก และจาํนวนเมล็ด น้าํหนักลําตน และใบเพิ่มขึ้น สวนการใส
สังกะสีไมมีผลตอผลผลิตถั่วเหลือง และไมพบสหสัมพันธระหวาง ฟอสฟอรัส และสังกะสี ทั้งๆ ทีด่ินที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนดินกรดปานกลาง (pH เทากับ 5.3) และมีระดับความเขมขนของสังกะสีทีส่กัด
ดวย EDTA เทากับ 0.46 mg kg-1 (เบ็ญจพร กุลนิตย นักศึกษาปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน-ขอมูลยังไมไดตีพิมพ) ซึ่งแตกตางจากรายงานของ Chowdhury et al. (1993) 
ที่วาการใสฟอสฟอรัส และสังกะสีไมมีความสัมพันธกันเมื่อปลูกพืชในดินกรดปานกลาง และมีความ
เขมขนของสังกะสีที่สกัดดวย EDTA สูงกวา 1 mg kg-1 แตสอดคลองกับ Loneragan et al. (1979) ซึ่ง
รายงานวา การใสฟอสฟอรัสไมมีผลทําให ความเปนประโยชนของสังกะสีตอพืชลดลง เมื่อปลูกในดนิ
ทรายที่มีซิลิกอนเปนองคประกอบ (siliceous sand) ทั้งนี้เปนที่ทราบกนัดีวาดินทรายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีแรควอต ซึ่งเปนแรซิลิกอนออกไซดเปนสวนใหญ และการใสฟอสฟอรัสอยูใน
อัตราที่ไมสูงถึงระดับที่ทําใหความเปนประโยชนของสังกะสีลดลง (Raboy and Dickinson, 1984) 

สรุปผลการทดลอง 
การปลูกถั่วเหลืองในดินน้ําพองเมือ่ใสฟอสฟอรัสในระดับ 80 kg P ha-1 มีผลทําใหจํานวนฝก 

จํานวนเมล็ด และน้ําหนักเมล็ด รวมทั้งน้ําหนักแหงของ ฝก ใบ ลําตน เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับทีไ่ม
ใสฟอสฟอรัส แตไมมีผลตอความสูงของลําตน น้ําหนักแหงของราก และ น้ําหนักของ100 เมล็ด การใส
สังกะสีตั้งแต 5-10 kg Zn ha-1 ไมมีผลตอผลผลิตถั่วเหลือง อิทธพิลของการใสฟอสฟอรัส และสังกะสี
ไมมีสหสัมพันธกัน 
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