
 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู 
1. เพ่ือใหนักศึกษารูจักลักษณะโครงสรางทางสัณฐานวิทยาของถั่วเหลือง 
2. เพ่ือใหนักศึกษาจําแนกประเภทถั่วเหลอืงชนิดตางๆ ได 
3. เพ่ือใหนักศึกษาบอกความแตกตางของถั่วเหลืองพันธุตาง ๆ ได 

 

วัสดุอุปกรณ 
1. กลองจุลทรรศน (Sterio micriscope) 
2. ตัวอยางตนถัว่เหลืองสายพันธุตาง ๆ 
3. แผนภาพ 
4. จานแกว (Petri disc) 
5. ใบมีด 
6. เข็มเขี่ย 

 ชื่อพฤกษศาสตรของถั่วเหลือง Scientific name  : Glycine max (L.) Merrill 
 Common name  :  Soybean, Soyabean, Soja bean, Chinese pea และ 
Manchurian bean 

ถั่วเหลือง จัดอยูในตระกูล (family)  Leguminosae    และอยูในตระกูลยอย 
(subfamily) Papilionoideae เดิมทีเดียวถั่วเหลืองพันธุปลูกมีการใชช่ือวิทยาศาสตร 
(botanical name หรือ scientific name) หลายช่ือดวยกัน เชน Glycine soja และ   Soja 
max จนกระท่ังในป ค.ศ.1948  Ricker และ Morse ไดเสนอช่ือวิทยาศาสตรของถั่ว
เหลืองวา  Glycine max (L.)  Merrill  ซ่ึงไดรับการยอมรับและมีการใชช่ือนี้กันอยาง
แพรหลายจนถึงปจจุบันน้ี 
 ถั่วเหลืองในสกุล (Genus)  Glycine มีอยูหลายชนิด (species) ซ่ึงมีลักษณะและ
จํานวนโครโมโซมแตกตางกัน จึงไดมีการแยกสกุลของถั่วเหลืองตามความสัมพันธซ่ึงกัน

บทที ่ 5 
ปฏิบัติการเร่ือง ถั่วเหลือง 
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ตารางที่ 5.1  ชนิดและจํานวนโครโมโซมของถั่วเหลืองในสกุล Glycine 

Species Diploid chromosome number 
(2 n) 

Subgenus Glycine Willd.  
1.  G. clandestina Wendl. 40 
1a. Var. sericea Benth. - 
2.  G. falcata Benth. 40 
3.  G. latrobeana (Meissn.) Benth. - 
4.  G. canescens F.J. Herm. - 
5.  G. tabacina (Labill.) Benth. 80 
6.  G. tomentella Hayata 40, 80 
Subgenus Bracteata Verdc.  
7.  G. wightii subsp. wightii var. wightii  
    (R. Grah. ex. Wight and Arn.) Verdc. 22, 44 
    7a. Subsp. wightii var.  
    longicauda (Schweinf.) Verdc. 22, 44 
    7b. Subsp. petitiana var. petitiana  
    (A. Rich.) Verdc. 22, 44 
    7c. Subsp. petitiana var. mearnsii  
    (DeWild.) Verdc. 22, 44 
    7d. Subsp. pseudojavanica (Taub.) Verdc. 22, 44 
Subgenus Soja (Moench) F.J. Herm.  
8.  G. ussuriensis Regel and Maack 40 
9.  G. max (L.) Merr. 40 
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สกุลยอย Glycine  
 ถั่วเหลืองในสกุลยอยน้ีมีจํานวนโครโมโซม 2n = 40 หรือ 2n = 80  จัดเปนพืชยืน
ตน พบในประเทศออสเตรเลีย, หมูเกาะแปซิฟคตอนใต, ฟลิปปนส, ไตหวัน และทาง
ตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีน  ถั่วเหลืองในสกุลยอย Glycine ยังไมไดนํามาใช
ประโยชนในการเพาะปลูกมากนัก ยกเวน G. canescens ไดมีการนํามาปลูกเปนพืช
อาหารสัตวบาง 
 

สกุลยอย Bracteata  
 ถั่วเหลืองในสกุลยอยน้ีมีจํานวนโครโมโซม 2n = 22 และ 2n = 44 มีลักษณะทรง
ตนเลื้อย เปนพืชยืนตน พบในประเทศแถบอาฟริกา และเอเซียตอนใต  ในสกุลยอยน้ีมี
เพียงชนิดเดียวคือ G. wightii ซ่ึงแบงออกเปน 5 ชนิดยอย (subspecies) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 สวนใหญถั่วเหลาน้ีใชปลูกสําหรับเปนพืชอาหารสัตวในเขตรอน 
 

สกุลยอย Soja  
 จํานวนโครโมโซมของถั่วเหลืองสกุลยอยน้ี คือ 2n = 40 มีอยู 2 ชนิด   คือ G.    
ussuriensis (หรือ soja) กับ G. ussuriensis เปนพืชท่ีข้ึนในปา มีลักษณะเปนพืชลมลุก  
(annual) เปนเถาเลื้อย มีใบประกอบ (trifoliate leaves) ขนาดเล็กและแคบ  ดอกมีสีมวง 
เมล็ดมีขนาดเล็กและแข็ง มีสีเมล็ดต้ังแตสีดํา จนถึงสีนํ้าตาลแก ลักษณะของ G. 
ussuriensis  จึงไมเปนที่ตองการของนักปรับปรุงพันธุ สวน G. max เปนถั่วเหลืองท่ีปลูก
กันอยูในปจจุบัน มีลักษณะทรงตนเปนพุม และเปนพืชลมลุก ไมเคยพบในปาเลย มี
การสัณนิฐานวาถั่วเหลือง G. max ท่ีปลูกในปจจุบันนี้ วิวัฒนาการมาจากถั่วเหลือง G. 
ussuriensis ซ่ึงพบในปา 
 
การจําแนกชนิดของถั่วเหลือง 
 ถั่วเหลืองสามารถจําแนกออกตามลักษณะการเจริญเติบโต และการออกดอก 
(growth habit and floral initiation) ได 2 แบบ คือ 
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 1.  แบบไมทอดยอด (Determinate type) ปลายยอดลําตนถั่วเหลืองจะหยุดการ
เจริญเติบโตเม่ือเร่ิมออกดอก แตระยะระหวางขอ (internode) อาจยืดตัวตอไปไดโดยไม
เพ่ิมจํานวนขอ  (node) ชอดอกของถั่วเหลืองจะเกิดจากตาท่ีมุมใบดานขาง (axillary bud) 
และตายอด (terminal bud)  ชวงระยะเวลาการออกดอก (flowering period)  ส้ัน ขนาด
ของใบสวนยอดเล็กกวาสวนโคนเล็กนอย และแตกกิ่งกานมาก 
 2.  แบบทอดยอด (Indeterminate type) เม่ือถั่วเหลืองเร่ิมออกดอก ความสูงของ
ลําตนยังคง มีการเจริญเติบโตตอไปอีกระยะหน่ึง โดยท่ีตายอดจะไมมีชอดอกหรือฝก
เกิดข้ึน ชวงระยะเวลาการออกดอกยาว สวนปลายของลําตนมีลักษณะเรียวยาว ใบสวน
ยอดมีขนาดเล็กกวาสวนโคนมาก และมีการแตกกิ่งกานนอย 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนถ่ัวเหลือง 
 ถั่วเหลืองเปนพืชท่ีมีความแปรปรวนในลักษณะทางพฤกษศาสตรคอนขางสูง เชน
ลักษณะความสูงของตน กิ่งกาน ใบ และเมล็ด 
 
 1.  ราก (Root) 
 ถั่วเหลืองมีระบบรากแบบระบบรากแกว (tap root system) เม่ือเมล็ดเร่ิม
งอก radicle ท่ีอยูภายในเมล็ดจะเจริญโผลออกจากเปลือกหุมเมล็ดผานทางชอง 
micropyle และขยายตัวออกอยางรวดเร็ว เรียกรากชนิดน้ีวา รากแกว (primary root หรือ 
tap root) รากแกวสามารถหยั่งลึกลงไปในดินไดประมาณ 2-3 เมตร  รากท่ีแตกออกจาก
รากแกวเรียกวารากแขนง (secondary root หรือ lateral root) มีการเรียงของรากอยาง
เปนระเบียบ มักจะงอกเอียงลงไปในดินจนเกือบขนาน หรือขนานกับแนวระดับผิวดิน 
(horizontal) สามารถแผกวางออกไปไดประมาณ 40-50 เซนติเมตร แลวแทงลึกลงไปใน
ดินตามแนวด่ิง นอกจากรากแขนงจะมีรากฝอย หรือรากขนออน (adventitious root หรือ 
root hair) เจริญออกมาจํานวนมากมาย อยางไรก็ตามระดับความลึกของรากท่ีมี
ความสําคัญอยางมากตอการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง จะอยูระหวาง 10-15 เซนติเมตร
จากผิวดิน 
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  ปม (Nodule) ท่ีเกิดท่ีรากถั่วเหลือง โดยท่ัวไปจะเกิดข้ึนท่ีโคนรากแกวและ
รากแขนง ในบริเวณใกลเคียงซึ่งเปนท่ีอยูของเช้ือแบคทีเรีย (bacteria) พวกไรโซเบียม 
(Rhizobium japonicum) แบคทีเรียพวกน้ีเขาไปอาศัยในรากโดยผานทางรากขนออน ปม
ท่ีเกิดข้ึนน้ีสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ นํามาสรางเปนสารประกอบไนโตรเจนที่เปน
ประโยชนตอพืช เพ่ือใชในการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตของถั่วเหลือง แบคทีเรียท่ี
อาศัยอยูในปมรากจะไดรับอาหารพวกคารโบไฮเดรทจากรากถั่วเหลือง การอาศัยอยู
รวมกันระหวางถั่วเหลืองกับแบคทีเรียเรียกวา symbiosis 
 
 2.  ลําตน (Stem) 
 ถั่วเหลืองมีลักษณะลําตนต้ังตรง เปนพุม มีความสูงต้ังแต 0.3-2.0 เมตร แต
โดยท่ัวไปแลวถั่วเหลืองพันธุปลูกมีความสูงประมาณ 50-75 เซนติเมตร จํานวนขอและ
ความยาวปลองของถั่วเหลืองข้ึนอยูกับพันธุ สภาพแวดลอม และการเขตกรรม สวนตาง ๆ 
ของตนถั่วเหลืองมีขน (pubescence หรือ fined hairs) เกิดข้ึน เชน ลําตน, กิ่งกาน, ใบ, 
กลีบเลี้ยง, กลีบรอง และฝก ยกเวนเพียงกลีบดอกเทาน้ันที่ไมมีขน จํานวนและความ
หนาแนนของขน และสีของขนแตกตางกันตามพันธุ เชน ขนอาจมีสีนํ้าตาล (brown หรือ 
tawny) หรือสีเทา (gray) ลักษณะขนมีท้ังต้ังตรง และนอนราบ 
 
 3.  ใบ (Leaf) 
 ใบของถั่วเหลืองมี 4 ชนิด คือ ใบเลี้ยง (cotyledon) ใบจริงคูแรก (unifoliate 
leaves) ใบประกอบมี 3 ใบยอย (compound leaves แบบ trifoliate leaves) และ 
prophyll 
        ใบเลี้ยงเกิดข้ึนที่ขอแรกของลําตน จะรวงหลนเม่ือตนกลาถั่วเหลืองอายุได
ประมาณ 8-10 วัน ใบขอถัดไปจะเปนใบจริงคูแรก มี 2 ใบ อยูตรงกันขามกัน ใบจริงคูแรก
น้ีปรากฏในเมล็ดแกเรียบรอยแลว เม่ือเมล็ดงอกใบนี้ก็แผขยายออก ท้ังใบเลี้ยงและใบจริง
คูแรกจะเปนใบเดี่ยว (simple leaves) เม่ือถั่วเหลืองเจริญตอไปขอถัด ๆ ไปจะเปนใบ
ประกอบ มีใบยอย 3 ใบ แตละใบมีความยาวตั้งแต 4-20 เซนติเมตร และกวาง 3-10 
เซนติเมตร แตละใบยอย (leaflet) มีรูปรางคลายคลงึกัน แตใบประกอบของถั่วเหลืองแตละ
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 ใบประกอบของถั่วเหลืองประกอบดวย กานใบรวม (petiole) มีความยาวตั้งแต 5-
10 เซนติเมตร ท่ีโคนกานใบรวม จะมีหูใบ (stipule) 2 อัน  จากใบยอย 3 ใบ ใบยอยปลาย 
(terminal leaflet) จะมีกานใบยอย (petiolule) ยาว และมีหูใบยอย (stipel) 2 อัน  สวนใบ
ยอยดานขาง (lateral leaflet) ไมมีกานใบยอย แตมีหูใบยอยขางละ 1 อัน  บริเวณโคน
กานใบรวม และกานใบยอยแตละใบมีขอท่ีเรียกวา pulvinus มีหนาท่ีเกี่ยวของกับการ
เคลื่อนท่ีข้ึนลงของใบในเวลากลางวันและกลางคืน 
 ใบอีกชนิดหน่ึงท่ีเกิดท่ีฐานของกิ่งแขนงเรียกวา prophyll เปนใบขนาดเล็ก และ
เกิดเปนคูๆ ตรงโคนกิ่ง 
 เม่ือถั่วเหลืองแก ใบจะเร่ิมเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลือง และแหงรวงจากตน ใบ
จะแหงจากโคนตนไปหายอด แตในกรณีท่ีมีนํ้าในดินมาก ใบจะยังคงเขียว และไมรวงจาก
ตนตามกําหนดเวลาแมวาฝกจะแกแลวก็ตาม 
 
 4.  ดอก (Flower) 
 ถั่วเหลืองมีดอกเปนแบบรวมอยูบนชอ (inflorescence) มีการเรียงของดอก
แบบ raceme ชอดอกหน่ึง ๆ มีจํานวนดอกต้ังแต 2-35 ดอก ดอกจะแตกออกจากตาตรง
ระหวางมุมใบ (axillary bud) ของลําตน หรือกิ่ง และตาท่ีปลายยอด (terminal bud) ดอกท่ี
เกิดท่ีปลายยอดนี้จะเกิดกับถั่วเหลืองท่ีมีการเจริญเติบโตแบบ determinate ดอกมีขนาด
เล็กสีขาวหรือสีมวง ดอกที่อยูโคนชอดอกจะบานทะยอยขึ้นไปดานบน และชอดอกท่ีโคน
ตนจะบานกอนชอดอกท่ีอยูถัดข้ึนไป ดอกของถั่วเหลืองเปนดอกสมบูรณ (perfect flower) 
คือ เกสรตัวผูและเกสรตัวเมียอยูในดอกเดียวกัน การผสมเกสรโดยธรรมชาติเกิดข้ึนกอนท่ี
ดอกจะบาน (cleistogamy)  ดอกจะบานและกระจายละอองเกสรตัวผูในตอนเชา ซ่ึงมี
โอกาสผสมขามเกิดข้ึนเพียง 0.5-1.0 เปอรเซ็นต 
 สวนตาง ๆ ของดอกถั่วเหลืองมีดังน้ี 
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 1.  กานชอดอก (peduncle) กานชอดอกมีลักษณะส้ัน ๆ มีขนปกคลุม แตละ
ดอกยอยบนกานชอดอก จะมีกานดอกยอย (pedicle) มีขนปกคลุมเชนกัน 
 2.  กลีบเลี้ยง (bracteole)  เปนสวนของดอกที่อยูนอกสุด มีจํานวน 2 กลีบ 
กลีบเลี้ยงมีลักษณะสีเขียว มีขนปกคลุม และอยูแนบชิดกับสวนนอกสุดของกลีบรอง 
 3.  กลีบรอง (calyx) กลีบรองอยูช้ันถัดเขาไปดานลางมีลักษณะเปนหลอด 
เรียกวา tubular calyx ดานบนมีลักษณะเปนแฉก (lobe) มี 5 แฉกเห็นไดชัดเจน กลีบรอง
มีสีเขียว มีขนปกคลุม ทําหนาท่ีหอหุมดอกขณะท่ียังไมบาน  เม่ือดอกไดรับการผสมพันธุ
กลายเปนฝกแลว กลีบรองจะทําหนาท่ีเปนขั้วฐานรองรับฝกถั่ว 
 4.  กลีบดอก (corolla หรือ petal) กลีบดอกของถั่วเหลืองมี 5 กลีบ ไมมีขน 
กลีบดอกนอกสุดเปนกลีบท่ีใหญท่ีสุด มีกลีบเดียว เรียกวา standard หรือ banner petal มี
ลักษณะกลม ปอม ขอบทั้ง 2 ขางลูเขาใน ถัดเขาไปเปน wing petals มีจํานวน 2 กลีบ
ประกบกันอยู มีลักษณะปลายปอม ฐานเรียว มีขนาดเล็กกวา standard petal กลีบดอก
ช้ันในสุดเรียกวา keel petals มีจํานวน 2 กลีบประกบกันอยูเชนกัน มีขนาดเล็กท่ีสุด ทํา
หนาท่ีหอหุมรังไข เกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย กลีบดอกน้ีอาจจะมีสีมวง หรือสีขาวก็ได
ข้ึนอยูกับพันธุ ทําหนาท่ีลอความสนใจของแมลง 
 5.  กานชูเกสรตัวผู (filament) กานชูเกสรตัวผูมีจํานวน 10 อัน แตมีจํานวน 
9 อัน ท่ีรวมกันเปนแผนหอรังไขตรงปลายจะแยกออกเปนแฉก ๆ บางคร้ังเรียกวา 
diadelphous stamen มีดวยกัน 9 แฉก ตรงยอดจะมีอับเกสรตัวผู (Anther) อยูแฉกละ 1 
อัน สวนกานเกสรตัวผูอีก 1 อัน จะแยกอยูเปนอิสระเรียกวา free stamen 
 6.  อับเกสรตัวผู (anther) เปนอับเกสรอยูบนปลายของกานชูเกสรตัวผู มี
ดวยกัน 10 อับเกสร เม่ือถึงอายุผสมพันธุ อับเกสรตัวผูจะแตกออกเปน 2 แฉก (lobes) 
ขางในมีละอองเกสร (pollen grain) สีครีม เกสรตัวผูเม่ือตกลงไปบนยอดเกสรตัวเมีย จะ
งอกเปนหลอดแทงลงไปตามกานชูเกสรตัวเมีย (style) เรียกวา pollen tube 
 7.  กานชูเกสรตัวเมีย (style) มีลักษณะเรียวจากสวนลางข้ึนไปสวนยอด 
ยอดของกานชูเกสรตัวเมียเปนสวนที่รองรับเกสรตัวผูเรียกวา stigma จะโคงเขาหากานชู
เกสรตัวผูอันท่ีเปนอิสระ ท่ียอดเกสรตัวเมียจะมียางเหนียว ๆ เพื่อรอรับละอองเกสรที่จะมา
ตก 
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 8.  รังไข (ovary)  รังไขเปนกระเปาะอยูท่ีสวนฐานของดอก ติดตอกับกานชู
เกสรตัวเมีย  ผนังภายนอกของรังไขมีขนเกิดข้ึนทั่วไป    ภายในรังไขมีไขออน (ovule) 
จํานวน 1-4 อัน เม่ือดอกไดรับการผสมพันธุแลว Pollen tube จะแทงไปตามกานชูเกสรตัว
เมียไปผสมกับไขออนซ่ึงอยูขางในรังไข และกลายเปนเมล็ดในที่สุด สวนรังไขจะกลายเปน
ฝกของถั่วเหลือง 
 
 5.  ฝก (Pod) 
 หลังจากถั่วเหลืองผสมเกสรแลวกลีบดอกจะรวงหลน ผนังรังไขจะขยายตัว
ออกมาเปนฝก ซ่ึงมีฝา 2 ช้ินประกบกันอยู สวนเมล็ดเกิดจากไขออนท่ีผสมแลว เมล็ดท่ี
เกิดอยูโคนฝกจะเจริญเติบโตกอนเมล็ดท่ีอยูถัดข้ึนมาในฝกเดียวกัน และฝกจะทะยอยแก
จากสวนลางของลําตนขึ้นขางบนฝกเกิดเปนกลุม มีลักษณะตรงหรือโคงงอเล็กนอย มี
ความยาวฝกต้ังแต 2-7 เซนติเมตร ในฝกหน่ึงอาจมีเมล็ดถึง 5 เมล็ด แตโดยท่ัวไปจะมี
จํานวน 2-3 เมล็ด เม่ือเมล็ดภายในฝกเติบโตเต็มท่ีเปลือกนอกของฝกเปล่ียนจากสีเขียว
เปนสีเหลือง ฝกอาจจะแตก (shattering) ตามรอยแตก (suture) ทําใหเมล็ดรวง  พันธุ
ปลูกของถั่วเหลืองนิยมคัดเลือกพันธุท่ีฝกไมแตก (non-shattering) เม่ือแก อายุเก็บเกี่ยว
ของถั่วเหลืองโดยท่ัวไปอยูระหวาง 100-120 วัน 
 
 6.  เมล็ด (Seed) 
 เมล็ดถั่วเหลืองมีรูปรางคอนขางกลมรี จะมีลักษณะเวาทางดานของเมล็ดท่ีมี hilum 
ขนาดของเมล็ดแตกตางกันตามพันธุ ฤดูกาลปลูก ความอุดมสมบูรณของดิน และปริมาณ
นํ้าท่ีไดรับ โดยท่ัวไปมีขนาดเมล็ด 100 เมล็ด 5-20 กรัม 
 สวนประกอบของเมล็ดถั่วเหลือง 
  1.  เปลือกนอกเมล็ด (seed coat หรือ testa) เปนสวนที่หอหุมเมล็ดไว สี
ของเปลือกนอกมีหลายสีดวยกัน เชน สีเหลืองออน  สีเหลืองเขม  สีเหลืองแกมเขียว  สี
เขียว สีนํ้าตาลออน และสีดํา  ทางดานเวาของเมล็ดจะพบ hilum หรือ seed scar ซ่ึงเปน
จุดท่ีเมล็ดติดกับฝก มีสีแตกตางกันตามพันธุ เชน สีดํา สีนํ้าตาล และสีเหลืองเขม  ทาง
ปลายดานหน่ึงของ hilum  มีรูเล็กๆ เรียกวา micropyle ซ่ึงเปนทางออกของ radicle เวลา
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  2.  ตนออนขณะอยูในเมล็ด (embryo) เปนเนื้อเยื่อท้ังหมดท่ีอยูในเมล็ด 
ประกอบดวย 
 2.1 ใบเลี้ยง (cotyledon) จํานวน 2 ใบ ซ่ึงเปนสวนท่ีอยูถัดจากเปลือก
นอกเขาไป มีขนาดใหญ ทําหนาท่ีในการสะสมอาหาร 
 2.2  สวนยอดของตนออนขณะอยูในเมล็ด (plumule) ตอไปจะเจริญ
เปนใบจริงคูแรก 2 ใบ (primary leaves) และเปนจุดเจริญท่ีทําใหถั่วเหลืองเจริญเติบโต
ตอไป  
 2.3  แกนกลางของตนออนในเมล็ด (hypocotyl-radicle axis) มีอยู 1 
อัน เปนเนื้อเยื่อเจริญ ซ่ึงเม่ือเมล็ดงอกจะเจริญเปนราก และสวนของลําตนท่ีอยูใตใบเลี้ยง
ลงมา 
 

ภาคปฏิบัติการ 
 
1.  ศึกษาสวนตาง ๆ ของถั่วเหลืองจากตัวอยางจริง แลวลงรายการสวนตาง ๆของถั่ว
เหลืองจากรูปท่ีให 
2. บันทึกความแตกตางระหวางพันธุถั่วเขียวที่นํามาใหดู โดยบอกลักษณะตาง ๆ ท่ีเห็น
วามีความแตกตางกัน 
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 ใหนักศึกษา เรียนรูสวนตาง ๆ ของถั่วเหลืองจากตัวอยางจริง แลวลงรายการสวน
ตาง ๆ  ของถั่วเหลืองจากรูปที่ให แลวลงรายการในตารางขางลาง 
 

ราก ลําตน
(stem) 

ใบ ดอก 
(flower) (root) (leaf) 

ผล 
(fruit) 
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ภาพที่ 5.1 ลักษณะลําตนและใบถั่วเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.2 ลักษณะสวนประกอบของดอกถั่วเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.3 ลักษณะฝกถั่วเหลืองและการติดฝก 
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ภาพที่ 5.4 ปมรากถั่วและวัฏจักรชีวิตการเจริญของเช้ือไรโซเบียม 
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ภาพที่ 5.5 ถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr.) A. ลําตน B. ลักษณะดอก C. วงกลีบ 
เลี้ยง D. กลีบดอกท่ีแผแบนกวาง E. กลีบดอกท่ีคลายปก (wing) และกลีบ    

  ดอกท่ีคลายทองเรือ (keel) F. เกสรเพศผูและเกสรเพศเมีย G. มัดเกสรเพศ 
   ผู H. เกสรเพศเมีย  I. ฝก (ผล) J.  เมล็ด 
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