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       ABSTRACT 
The experiment was carried out to examine yield performances of five planting dates for 

three vegetable soybean varieties grown at Chai Nat Field Crops Research Center during the dry 
season of 2013. A split plot design with 4 replicates with five planting dates was defined as 
December 22, January 4 and 18, February 1 and 15 as main plot and three vegetable soybean 
varieties: VB_LB4, AGS 292 and Chaing Mai 1 (CM1) as subplots. The results revealed that the 
significant interaction between varieties and planting dates did not occur in terms of total fresh 
weight, total pods weight and standard pods weight. CM 1 and VB_LB4 enhanced 18-19%, 16% 
and 17-22% greater than AGS292 in total fresh weight, and total pods weight, as well as 
standard pods weight, respectively. Taken into consideration, planting of 22 December and 4th 
of January yielded the highest total fresh weight, and they were greater than that of 18 January,  
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1st and 15th of February by 11-17%, 77-86% and 79-89% respectively. Both planting dates also 
gave 33-40%, 95-102% and 125-129 % greater in total pods fresh weight than 18th of January, 1st 
and 15th of February, respectively. The planting of 22 December showed no significant 
differences in standard pod yield as compared to that of 4th of January. They also enhanced the 
standard pod yield about two, five, and six folds than those of 18th of January, 1st and 15th of 
February, respectively.  
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บทคัดย่อ 
ท าการทดลองในฤดูแล้ง ปี 2556 ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท โดยวางแผนการทดลองแบบ 

split plot in RCB จ านวน 4 ซ้ า  Main plot ประกอบด้วย การปลูกถ่ัวเหลืองฝักสด จ านวน 5 วันปลูก ได้แก่ 22 
ธันวาคม 2555 วันที่ 4 มกราคม 18 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ และ 15 กุมภาพันธ์ 2556 subplots เป็นพันธุ์ถั่ว
เหลืองฝักสด จ านวน 3 พันธุ์ ได้แก่ VB_LB4 AGS 292 และเชียงใหม่ 1 ผลการทดลอง พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างวันปลูกและพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด ในส่วนของน้ าหนักรวมทั้งหมด น้ าหนักฝักทั้งหมด และน้ าหนักฝัก
มาตรฐาน การปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดในวันที่ 22 ธันวาคม และ 4 มกราคม ให้น้ าหนักรวมทั้งหมดไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ คือ 3,384 และ 3,205 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าการปลูกในวันที่ 18 มกราคม วันที่ 1 และ 15 กุมภาพันธ์ 
ประมาณ 11-17, 77-86 และ 79-89 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่การปลูกถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ VB_LB4 และ
เชียงใหม่ 1 มีน้ าหนักรวมทั้งหมดไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ AGS 292 ประมาณ 18-19 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนการให้ผลผลิตฝักสด และผลผลิตฝักมาตรฐาน พบว่า การปลูกในวันที่ 22 ธันวาคม และวันที่ 4 มกราคม ให้
น้ าหนักฝักสดสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1,748-1,814 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าการปลูกในวันที่ 18 มกราคม วันที่ 
1 และ 15 กุมภาพันธ์ ประมาณ 33-40, 95-102 และ 125-129 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และถ่ัวเหลืองพันธุ ์
VB_LB4 และเชียงใหม่ 1 ให้น้ าหนักฝักสดสูงกว่าพันธุ์ AGS 292 ประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ และเม่ือน ามาคัดเป็น
ฝักมาตรฐาน พบว่า ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ VB_LB4 และเชียงใหม่ 1 ให้น้ าหนักฝักมาตรฐานสูงกว่าพันธุ์ AGS 292 
ประมาณ 17-22 เปอร์เซ็นต์ การปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดในวันที่ 22 ธันวาคม และวันที่ 4 มกราคม ให้น้ าหนักฝัก
มาตรฐานสูงที่สุด คือ เฉลี่ย 1,487 และ 1,447 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าการปลูกในวันที่ 18 มกราคม 
วันที่ 1 และ 15 กุมภาพันธ์ ประมาณ  2, 5 และ 6 เท่า ตามล าดับ 
ค าหลัก: ถั่วเหลืองฝักสด วันปลูก ผลผลติ 

ค ำน ำ 
ถั่วเหลืองฝักสด เป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศในแถบเอเชียตะวันออก เช่น ประเทศญี่ปุ่น 

จีน เกาหลี และไต้หวัน ถั่วเหลืองฝักสด เป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นซึ่งนิยมบริโภค
ถั่วเหลืองฝักสดปีละประมาณ 150,000 ตัน แต่ประเทศผลิตไม่เพียงพอ จึงมีการน าเข้าจากต่างประเทศประมาณ
ร้อยละ 50 ของความต้องการภายในประเทศ โดยมีประเทศจีน ไต้หวัน และไทย เป็นผู้ส่งออกที่ส าคัญ ประเทศ
ไทยส่งไปขายปีละประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ โดยส่งออกถ่ัวเหลืองฝักสดในรูปฝักแช่แข็ง และรีดเมล็ด แหล่งปลูก  
ถั่วเหลืองฝักสดส่วนใหญ่ อยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 



 

พิษณุโลก สุโขทัย ล าปาง อุตรดิตถ์ ล าพูน และเพชรบูรณ์ ซึ่งปัจจุบัน เกษตรกรในหลายจังหวัดของภาคกลาง 
ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี ชัยนาท และอุทัยธานี ได้ให้ความสนใจการปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก 
เป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชไร่อื่น (สุกัญญา, 2546) อีกทั้งความต้องการของตลาด
ภายในท้องถิ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น และภาคกลางเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกถ่ัวเหลืองฝักสด โดยเฉพาะในเขต
ชลประทาน เนื่องจากมีแหล่งน้ าตลอดทั้งปี ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่สภาพโดยทั่วไปของภาคกลางมีอากาศ
ร้อนกว่าภาคเหนือ ซึ่งการพัฒนาการ การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของถั่วเหลืองขึ้นอยู่กับพันธุ์ อุณหภูมิ 
และความยาวช่วงแสง (Reddy et al., 2002) อุณหภูมิในระหว่างฤดูปลูกถั่วเหลือง ควรอยู่ระหว่าง 10-40 องศา
เซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส การสร้างฝักจะลดลง ส่งผลให้ผลผลิตลดต่ าลง และอาจท าให้โรค
แมลงบางชนิดระบาดมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อพ้ืนที่ใบ คุณภาพฝัก เมล็ด และผลผลิตลดลงในที่สุด แต่ถ้าอุณหภูมิต่ า
เกินไป ก็อาจท าให้โรคแมลงบางชนิดระบาดได้เช่นกัน (เฉลิมพล, 2535) ถั่วเหลืองจะออกดอกล่าช้าออกไปเมื่อ
อุณหภูมิต่ า และจะออกดอกเร็วขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิสูง ดังนั้น อายุการออกดอกของถั่วเหลืองในแต่ละปี หรือแต่ละ
ช่วงปลูกจะแตกต่างกัน ถ้าอุณหภูมิต่างกัน แต่ก็มีบางพันธุ์ที่ไม่ไวต่อแสง การออกดอกจึงขึ้นอยู่กับอายุเป็นส าคัญ 
(เฉลิมพล, 2535) ถั่วเหลืองที่ปลูกกันอยู่ส่วนใหญ่จัดเป็นพวกวันสั้น แต่จะมีช่วงความยาวแสงวิกฤติ (critical 
daylength) แตกต่างกัน เมื่อความยาวของวันเปลี่ยนไป ย่อมส่งผลต่อการเจริญเติบโต อายุการออกดอก และอายุ
เก็บเก่ียว ถั่วเหลืองจะออกดอกล่าช้าออกไป หากได้รับช่วงแสงระหว่างฤดูปลูกสูงกว่าแสงวิกฤติ แต่จะออกดอกเร็ว
ขึ้นถ้าได้รับน้อยกว่าแสงวิกฤติ Saitoh et al. (1999) รายงานว่า การออกดอกล่าช้าของถั่วเหลือง ส่งผลให้การ
สร้างฝักลดลง เนื่องจากการแข่งขันแย่งสารอาหารระหว่างระยะ vegetative และ reproductive ในประเทศ
อินเดีย และอิหร่าน พบว่า ช่วงวันปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงของถั่วเหลืองตั้งแต่ต้นเดือน
พฤษภาคม-กลางเดือนมิถุนายน และการปลูกถ่ัวเหลืองตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป  ท าให้ผลผลิตลดต่ าลง 
(Ibrahim, 2012; Vahid et al., 2013; Ilkaee et al., 2012) ที่ประเทศปากีสถาน พบว่า ถั่วเหลืองที่ปลูกในวันที่ 
1 และ 15 มิถุนายน การเจริญเติบโตที่ระยะ vegetative และผลผลิตเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับถ่ัวเหลืองที่ปลูก
ล่าช้าออกไปในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม (Oad et al., 2002) การปลูกเร็วขึ้นในเดือนมิถุนายน ถั่วเหลืองได้รับ
แสงเพิ่มขึ้นและระยะยาวนานกว่า ท าให้การเจริญเติบโตที่ระยะ vegetative เพ่ิมข้ึนและยาวนานขึ้น ส่งผลให้
ผลผลิตเมล็ดเพิ่มขึ้น แต่การเลื่อนปลูกถ่ัวเหลืองล่าช้าออกไป พืชได้รับปริมาณแสงน้อยลง การเจริญเติบโตที่ระยะ 
vegetative สั้นลง ถั่วเหลืองสุกแก่เร็ว ส่งผลให้ผลผลิตต่ าในที่สุด ขณะที่วันปลูกที่เหมาะสมทางภาคเหนือของ
สหรัฐอเมริกา เป็นช่วงต้นเดือนพฤษภาคม โดยพบว่า ผลผลิตถั่วเหลืองจะลดต่ าลง ประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ
ปลูกปลายเดือนพฤษภาคม และ 29 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปลูกกลางเดือนมิถุนายน (Naeve, 1999) ซึ่งเป็นผลจากความ
แปรปรวนของฤดูปลูก รวมถึงระยะเวลาในการเจริญเติบโตที่ระยะ vegetative และระยะ reproductive ถ้าถั่ว
เหลืองมกีารเจริญเติบโตที่ระยะ reproductive ในปลายฤดูปลูก พืชได้รับอุณหภูมิ ปริมาณแสง และปริมาณน้ าฝน
ที่ต่ ากว่า จึงท าให้ผลผลิตลดต่ าลง (Egli and Cornelius, 2009) Zhang et al. (2010) รายงานว่า การปลูกถ่ัว
เหลืองฝักสดในพ้ืนที่ที่อากาศหนาวเย็นกว่า มีผลท าให้น้ าหนักฝักมาตรฐานลดลง เนื่องจาก 1) ระยะเวลาของฤดู
ปลูกท่ีสั้นกว่า มีผลท าให้การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองฝักสดโดยรวมลดลง 2) ช่วงวันสั้น ซ่ึงสัมพันธ์กับปริมาณแสง 
และอุณหภูมิต่ า ส่งผลให้ถั่วเหลืองฝักสดมีอัตราการเจริญเติบโตช้าและการติดฝักต่ ากว่า ซึ่งเป็นผลจากช่วงแสงที่



 

ลดลง ดังนั้น การเลือกช่วงวันปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน เช่น ลักษณะการตกของฝนเปลี่ยนแปลงไป อุณหภูมิในระหว่างการปลูก
เพ่ิมสูงขึ้น หรือต่ าลง ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ มีผลต่อการเจริญเติบโต การออกดอก และการเก็บเกี่ยวผลผลิต การ
เลือกช่วงเวลาการปลูกที่ไม่เหมาะสม อาจท าให้การเจริญเติบโตไม่เหมาะสม มีการระบาดของโรคแมลง รวมถึง
ความเสี่ยงต่อความเสียหายระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการทดลอง เพ่ือศึกษาช่วงวันปลูกท่ี
เหมาะสมต่อการให้ผลผลิต และคุณภาพของถั่วเหลืองฝักสดในเขตจังหวัดชัยนาท เพ่ือเป็นข้อมูลแนะน าการปลูก
ถั่วเหลืองฝักสด ต่อไป 

 

วิธีด ำเนินกำรทดลอง 
อุปกรณ์ 
1. ถั่วเหลืองฝักสดสายพันธุ์ก้าวหน้า จ านวน 3 สายพันธุ์ได้แก่ VB_LB4 (เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก) AGS 292 
และเชียงใหม่ 1 (CM 1)  
2. ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, 14-14-21, 46-0-0 
3. สารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์ป้องกันเชื้อรา  
4. เวอร์เนีย, ไม้บรรทัด อุปกรณ์เก็บตัวอย่างพืช 
5. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
วิธีกำร 
 วางแผนการทดลองแบบ split plot in RCB จ านวน 4 ซ้ า  Main plot ประกอบด้วย วันปลูกถ่ัวเหลือง
ฝักสด จ านวน 5 วันปลูก ได้แก่ 22 ธันวาคม 2555 วันที่ 4 มกราคม 18 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ และ 15 
กุมภาพันธ์ 2556 subplots ประกอบด้วยพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด จ านวน 3 พันธุ์ ได้แก่ VB_LB4 (เป็นพันธุ์ที่
เกษตรกรนิยมปลูก) AGS 292 และเชียงใหม่ 1 ด าเนินการทดลอง ฤดูแล้ง ปี 2556 ขนาดแปลงย่อย 3x5 เมตร 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 2x4 เมตร ก่อนปลูกทุกแปลงย่อยได้รับปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 1 ตันต่อไร่ และปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ า ¾ ของแปลง รอให้น้ าซึมทั่วแปลง จึงระบายน้ าออก ท าการปลูกถ่ัวเหลืองฝักสด หลังให้ให้น้ า
แล้ว 1-2 วัน โดยก่อนปลูก คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อราเบนโนมิล ปลูกโดยใช้ระยะระหว่างแถว 50 
เซนติเมตร ระยะหลุม 20 เซนติเมตร พ่นสารเคมีคุมวัชพืชอลาคลอร์ อัตรา 500 มิลลิลิตรต่อไร่ทันทีหลังปลูกเสร็จ 
หลังถั่วเหลืองงอกประมาณ 1 สัปดาห์ ถอนแยกให้เหลือหลุมละ 2 ต้น และพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดหนอน
แมลงวันเจาะล าต้น และพ่นครั้งต่อๆ ไป 7-10 วันต่อครั้ง เมื่อถั่วเหลืองงอกประมาณ 2 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 14-
14-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยข้างแถวแล้วกลบพูนโคนต้น หลังปลูก 40-45 วัน ใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 25 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยข้างแถวแล้วกลบพูนโคนต้นเมื่อถั่วเหลืองอยู่ในระยะออกดอก พ่นสารเคมีป้องกันโรคแอน
แทรกโนส และพ่นอีกครั้งหนึ่งในระยะติดฝักอ่อน เมื่อมีวัชพืชขึ้นมาอีก ก าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคนอีก 1 ครั้ง 
ก่อนเก็บเก่ียวผลผลิตประมาณ 2 สัปดาห์ หยุดพ่นสารเคมีทุกชนิด 
กำรบันทึกข้อมูล  ความสูงต้น จ านวนข้อต่อต้น จ านวนกิ่งต่อต้น และจ านวนฝักมาตรฐานต่อต้น (เฉลี่ยจาก 10 
ต้น) น้ าหนักรวมทั้งหมด (น้ าหนักฝัก+ใบ+ต้น) น้ าหนักฝักทั้งหมด น้ าหนักฝักมาตรฐาน (เป็นฝักมี 2 เมล็ดขึ้นไป 



 

ฝักสมบูรณ์ และไม่มีร่องรอยการท าลายของโรคแมลง) ความกว้าง และความยาวของฝัก 2 เมล็ด (เป็นเซนติเมตร) 
เฉลี่ยจาก 10 ฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ดสด และจ านวนฝักมาตรฐานต่อ 1 กิโลกรัม 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) ด้วยโปรแกรม IRRISTAT for 
Dos และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test 
 

ผลและวิจำรณ์ผลกำรทดลอง 
1. ผลผลิต 
 ถั่วเหลืองฝักสดทั้ง 3 พันธุ์ ใช้เวลาในการงอก 6 วันหลังปลูก เมื่อปลูกวันที่ 22 ธันวาคม วันที่ 4, 18 
มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และลดลงเหลือ 5 วันหลังปลูก เมื่อปลูกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถั่วเหลืองฝักสด
ทั้ง 3 พันธุ์ ใช้ระยะเวลาในการออกดอก 33 วันหลังปลูก เมื่อปลูกในวันที่ 22 ธันวาคม จะลดลงเหลือ 32 วันหลัง
ปลูก เมื่อปลูกในวันที่ 4 มกราคม และจะใช้ระยะเวลาในการออกดอกลดลงเหลือเพียง 30 วันหลังปลูก เมื่อปลูกใน
วันที่ 18 มกราคม วันที่ 1 และ 15 กุมภาพันธ์ จะเห็นได้ว่า การเลื่อนวันปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดล่าช้าออกไป ท าให้ 
ถั่วเหลืองใช้ระยะเวลาในการงอก และออกดอกเร็วขึ้น ส าหรับอายุเก็บเกี่ยวของถั่วเหลืองฝักสดทั้ง 3 พันธุ์ พบว่า 
ใกล้เคียงกันทั้ง 5 วันปลูก แต่แนวโน้มการเลื่อนวันปลูกล่าช้าออกไป มีอายุการเก็บเก่ียวลดลง โดยการปลูกในวันที ่
22 ธันวาคม มีอายุเก็บเก่ียวฝักสด 70 วันหลังปลูก อายุการเก็บเก่ียวลดลงเหลือเพียง 68 วันหลังปลูก เมื่อปลูกใน
วันที่ 4 มกราคม และเพ่ิมข้ึนเป็น 71 วันหลังปลูก เมื่อปลูกในวันที่ 18 มกราคม หลังจากนั้นจะลดเหลือเพียง 69 
และ 68 วันหลังปลูก เมื่อปลูกในวันที่ 1 และ 15 กุมภาพันธ์ ตามล าดับ โดยเมื่อพิจารณาอุณหภูมิในฤดูปลูก 
พบว่า ต้นเดือนธันวาคม 2555 อุณหภูมิเฉลี่ยเริ่มลดลงจนถึง 27.3 องศาเซลเซียส เมื่อปลูกในช่วงวันปลูกแรก (22 
ธันวาคม) และค่อยๆ ลดต่ าลงเป็น 25.4 องศาเซลเซียส ในช่วงวันปลูกท่ี 2 (4 มกราคม 2556) หลังจากนั้น 
อุณหภูมิเฉลี่ยจะเริ่มสูงขึ้นเป็น 27.0, 28.0 และ 28.6 องศาเซลเซียส ตั้งแต่วันปลูกที่ 3-5 (18 มกราคม 1 และ 15 
กุมภาพันธ์ 2556) ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อน อุณหภูมิอากาศเริ่มสูงขึ้น ระยะเวลาในการรับแสงสั้นกว่า ท าให้ถั่ว
เหลืองฝักสดที่ปลูกล่าช้า หลังวันที่ 18 มกราคม มีระยะการเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยว ได้รับอุณหภูมิสูง และช่วง
แสงสั้นกว่า การปลูกในวันที่ 22 ธันวาคม และ 4 มกราคม (Figure 1) ชี้ให้เห็นว่า อุณหภูมิและระยะช่วงวันหรือ
ช่วงแสง มีผลต่อการเจริญเติบโต อายุการออกดอก และอายุเก็บเกี่ยว ซึ่ง Ibrahim (2013) รายงานว่า การปลูกถั่ว
เหลืองล่าช้าหลังปลายเดือนมิถุนายน ถั่วเหลืองมีอายุการออกดอกเร็ว และการเจริญเติบโตที่ระยะ vegetative 
สั้นกว่า ท าให้ต้นเตี้ยกว่า ส่งผลให้จ านวนฝักต่อต้นลดลง ขนาดเมล็ดเล็ก และผลผลิตลดต่ าลงในที่สุด เนื่องมาจาก
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตในช่วง vegetative ไม่เพียงพอต่อการสะสมน้ าหนักแห้ง และผลผลิตในที่สุด เมื่อ
พิจารณาผลผลิตถั่วเหลืองฝักสด พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และวันปลูกถั่วเหลืองฝักสด ในส่วนของ
น้ าหนักรวมทั้งหมด น้ าหนักฝักทั้งหมด และน้ าหนักฝักมาตรฐาน ซึ่งน้ าหนักรวมทั้งหมด เป็นน้ าหนักรวมต้น ใบ 
และฝัก ของถั่วเหลืองฝักสด โดยการปลูกถั่วเหลืองฝักสดในวันที่ 22 ธันวาคม และ 4 มกราคม ให้น้ าหนักรวม
ทั้งหมดไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 3,384 และ 3,205 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าการปลูกในวันที่ 18 มกราคม วันที ่
1 และ 15 กุมภาพันธ์ ประมาณ 11-17, 77-86 และ 79-89 เปอร์เซ็นต์ ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ VB_LB4 และ
เชียงใหม่ 1 มีน้ าหนักรวมทั้งหมดไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2,747 และ 2,772 กิโลกรัมต่อไร่ 



 

ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ AGS 292 ประมาณ 18-19 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการให้ผลผลิตฝักสด และน้ าหนักฝัก
มาตรฐาน ให้ผลในท านองเดียวกับน้ าหนักรวมทั้งหมด โดยการปลูกวันที่ 22 ธันวาคม และวันที่ 4 มกราคม ให้
น้ าหนักฝักสดสูงที่สุด โดยสูงกว่าการปลูกในวันที่ 18 มกราคม วันที่ 1 และ 15 กุมภาพันธ์ ประมาณ 33-40, 95-
102 และ 125-129 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และถ่ัวเหลืองพันธุ์ VB_LB4 และเชียงใหม่ 1 ให้น้ าหนักฝักสดสูงกว่า
พันธุ์ AGS 292 ประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ (Table 1) และเมื่อน ามาคัดเป็นฝักมาตรฐาน ซึ่งเป็นฝักที่มี 2 เมล็ดขึ้น
ไป ฝักสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยการท าลายของโรคแมลง พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวันปลูกและพันธุ์ถั่วเหลืองฝัก
สด การปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดในวันที่ 22 ธันวาคม และ 4 มกราคม ให้น้ าหนักฝักมาตรฐานสูงที่สุด คือ เฉลี่ย 1,487 
และ 1,447 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ โดยสูงกว่าการปลูกในวันที่ 18 มกราคม วันที่ 1 และ 15 กุมภาพันธ์ 
ประมาณ  2, 5 และ 6 เท่า ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด พบว่า ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ VB_LB4 และ
เชียงใหม่ 1 ให้น้ าหนักฝักมาตรฐาน สูงกว่าพันธุ์ AGS 292 ประมาณ 17-22 เปอร์เซ็นต์ (Table 1) จะเห็นได้ว่า 
การปลูกล่าช้าออกไป ท าให้ผลผลิตต่ า ฝักไม่ได้มาตรฐานตามท่ีต้องการ ข้อสังเกตการปลูกในวันที่ 18 มกราคม 
วันที่ 1 และ 15 กุมภาพันธ์ นอกจากให้ผลผลิตต่ าแล้ว ยังพบการเข้าท าลายของหนอนเจาะฝักเป็นจ านวนมาก 
ผลผลิตฝักสดได้รับความเสียหาย และท าให้มีฝักที่ไม่ได้มาตรฐานสูงกว่าการปลูกในวันที่ 22 ธันวาคม และ 4 
มกราคม ระหว่าง 65-87 และ 78-102 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ขณะที่น้ าหนักฝักไม่ได้มาตรฐานของถั่วเหลืองฝักสด
ทั้ง 3 พันธุ์ ให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 1) Reddy and Pachepsky (2002) รายงานว่า การพัฒนาการ
ของถั่วเหลืองที่ระยะ reproductive ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและช่วงแสง การเลื่อนการปลูกถั่วเหลืองล่าช้าออกไป เป็น
ช่วงวันสั้น พืชได้รับปริมาณแสงน้อยลง ท าให้สุกแก่เร็ว ส่งผลให้ผลผลิตต่ า ขณะที่เลื่อนการปลูกเร็วขึ้น เป็นช่วงวัน
ยาว พืชได้รับแสงเพ่ิมขึ้นและยาวนานขึ้น ท าให้การเจริญเติบโตที่ระยะ vegetative ยาวนานขึ้น และระยะเวลาใน
การสะสมน้ าหนักแห้งมากข้ึน ส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน (Oad et al., 2002) ท านองเดียวกับการปลูกถ่ัวเหลืองเพ่ือ
เก็บเมล็ด โดย เพ็ญแข และคณะ (2533) รายงานว่า ในฤดูแล้ง ไม่ควรปลูกล่าช้าหลังวันที่ 15 มกราคม เพราะจะ
ท าให้ผลผลิตลดต่ าลง ขนาดเมล็ดเล็กลง เมล็ดลีบ และคุณภาพไม่ดี ส าหรับจ านวนฝักมาตรฐานต่อ 1 กิโลกรัม ซึ่ง
เป็นการสุ่มฝักมาตรฐานมาชั่งน้ าหนัก 1 กิโลกรัม และนับจ านวนฝักมาตรฐานที่ได้ เพ่ือเป็นข้อมูลขนาดฝักและ
ขนาดเมล็ด พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวันปลูกและพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด การปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 1 
และ AGS 292 ในวันที่ 22 ธันวาคม ให้จ านวนฝักมาตรฐานต่อ 1 กิโลกรัมต่ าท่ีสุด และเม่ือเลื่อนวันปลูกล่าช้า
ออกไปตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม จ านวนฝักมาตรฐานต่อ 1 กิโลกรัมเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่พันธุ์ 
VB_LB4 ให้จ านวนฝักมาตรฐานต่อ 1 กิโลกรัมต่ าที่สุดเมื่อปลูกระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม- 4 มกราคม การเลื่อนวัน
ปลูกล่าช้าออกไปตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ให้จ านวนฝักมาตรฐานต่อ 1 กิโลกรัมเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ชี้ให้เห็นว่า ทั้ง 3 พันธุ ์ เมื่อปลูกในวันที่ 22 ธันวาคม มีขนาดฝักโตกว่า เนื่องจาก มีจ านวนฝักมาตรฐานต่อ 1 
กิโลกรัมน้อยกว่าการปลูกในวันปลูกอ่ืนๆ (Table 2) ดังนั้น หากต้องการขนาดฝักโต ควรปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดพันธุ์ 
VB_LB4 ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม ถึงวันที่ 4 มกราคม ส่วนพันธุ์เชียงใหม่ 1 และ AGS 292 ไม่ควรปลูกล่าช้าหลัง
วันที่ 22 ธันวาคม  
 



 

2. องค์ประกอบผลผลิตบำงประกำร 
 ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และวันปลูก ในส่วนของความสูงต้น จ านวนกิ่งต่อต้น ความกว้างฝัก และ
ความยาวฝัก การปลูกถั่วเหลืองฝักสดในวันที่ 22 ธันวาคม และวันที่ 4 มกราคม ถั่วเหลืองมีความสูงต้นสูงที่สุด 
โดยสูงกว่าการปลูกในวันที่ 18 มกราคม วันที่ 1 และ 15 กุมภาพันธ์ ประมาณ 4-14, 38-51 และ 20-32 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ VB_LB4 และพันธุ์เชียงใหม่ 1 มีความสูงต้นสูงที่สุด ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ 
AGS 292 ประมาณ 17-21 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดทุกช่วงวันปลูก และพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดทั้ง 
3 พันธุ์ มีจ านวนกิ่งต่อต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การปลูกมีผลต่อความกว้างและความยาวฝัก โดยการปลูกใน
วันที่ 22 ธันวาคม มีค่าความยาวและความกว้างฝักสูงที่สุด คิดเป็น 3-13  และ 4-13 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับทุกวันปลูก ส่วนพันธุ์ พบว่า พันธุ์เชียงใหม่ 1 และ AGS 292 มีความกว้างฝักสูงกว่าพันธุ์ VB_LB4 
ประมาณ 3-6 เปอร์เซน็ต์ ขณะที่ถั่วเหลืองฝักสดทั้ง 3 พันธุ์ มีค่าความยาวฝักไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 4.28-4.38 เซนติเมตร (Table 3) 
 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และช่วงวันปลูก ในส่วนของจ านวนฝักต่อต้น และน้ าหนัก 100 เมล็ดสด การ
ปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดพันธุ์ AGS 292 ในวันที่ 22 ธันวาคม และ 4 มกราคม ให้จ านวนฝักต่อต้นไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ แต่สูงกว่าการปลูกในวันที่ 18 มกราคม วันที่ 1 และ 15 กุมภาพันธ์ ประมาณ 7-22, 40-68 และ 11-33 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ขณะที่ช่วงวันปลูก ไม่มีผลท าให้พันธุ์ VB_LB4 และ เชียงใหม่ 1 มีจ านวนฝักต่อต้นแตกต่าง
กันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ย 38.5 และ 37.4 ฝัก ตามล าดับ (Table 4) Nishioka and Okumura (2008) พบว่า การ
เลื่อนวันปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดให้เร็วขึ้น ท าให้จ านวนฝักต่อต้น และน้ าหนักฝักสดสูงกว่าการเลื่อนวันปลูกล่าช้า
ออกไป ส่วนน้ าหนัก 100 เมล็ดสดของถั่วเหลืองทั้ง 3 พันธุ์ พบว่า ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ VB_LB4 เมื่อปลูกในวันที่ 
22 ธันวาคม วันที่ 4 และ 18 มกราคม ให้น้ าหนัก 100 เมล็ดสด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่สูงกว่าการปลูกในวันที่ 
1 และ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ประมาณ 12-22, 21-31 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ขณะที่การปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดพันธุ์ 
AGS 292 ในวันที่ 22 ธันวาคม ให้น้ าหนัก 100 เมล็ดสดสูงที่สุด ซึ่งสูงกว่าการปลูกในวันที่ 4, 18 มกราคม และ
วันที่ 1, 15 กุมภาพันธ์ ประมาณ  14, 15, 38 และ 89 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่การปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดพันธุ์
เชียงใหม่ 1  ในวันที่ 22 ธันวาคม และ 18 มกราคม ให้น้ าหนัก 100 เมล็ดสด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่สูงกว่า
การปลูกในวันที่ 4 มกราคม และวันที่ 1, 15 กุมภาพันธ์ ประมาณ 5-14, 23-34 และ 58-73 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ (Table 5) ชี้ให้เหน็ว่า การเลื่อนวันปลูกให้ล่าช้าออกไป มีผลท าให้ความสูงต้น ความกว้างความยาวฝัก 
จ านวนฝักต่อต้น และน้ าหนัก 100 เมล็ดสด ลดต่ าลง และผลผลิตลดต่ าลงในที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Vahid et al. (2013) Ilkaee et al. (2012) Sedeghi and Noorhosseini Niyaki (2013) ที่รายงานว่า การ
เลื่อนวันปลูกถ่ัวเหลืองให้เร็วขึ้น มีผลท าให้องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ ความสูงต้น ความยาวฝัก จ านวนฝักต่อต้น 
และ น้ าหนัก 100 เมล็ด ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตเมล็ดสูงกว่าการเลื่อนวันปลูกล่าช้าออกไป 

สรุปผลกำรทดลอง 
จากการศึกษาการปลูกถั่วเหลืองฝักสดในช่วงวันปลูก บนดินร่วนเหนียว ชุดดินราชบุรี ฤดูแล้ง ปี 2556 

สภาพแวดล้อมเขตชลประทาน จังหวัดชัยนาท สามารถสรุปได้ว่า  



 

1. การปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดในวันที่ 22 ธันวาคม และวันที่ 4 มกราคม ให้ผลผลิตน้ าหนักรวมทั้งหมด 
น้ าหนักฝักท้ังหมด และน้ าหนักฝักมาตรฐาน สูงกว่าการปลูกในวันที่ 18 มกราคม วันที่ 1 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
โดยมีน้ าหนักรวมทั้งหมด สูงกว่า ประมาณ 11-17, 77-86 และ 79-89 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ น้ าหนักฝักท้ังหมด 
สูงกว่า ประมาณ 33-40, 95-102 และ 125-129 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และน้ าหนักฝักมาตรฐาน สูงกว่าประมาณ 
105-111, 377-391 และ 467-483 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

2. ถั่วเหลืองฝักสด พันธุ์ VB_LB4 และเชียงใหม่ 1 เหมาะสมส าหรับปลูกในเขตจังหวัดชัยนาท เนื่องจาก 
ให้น้ าหนักรวมทั้งหมด น้ าหนักฝักท้ังหมด และน้ าหนักฝักมาตรฐาน สูงกว่าพันธุ์ AGS 292 ประมาณ 18-19, 16 
และ 17-22 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ช่วงการปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดที่เหมาะสมในฤดูแล้ง เขตจังหวัดชัยนาท สามารถปลูกได้ ตั้งแต่วันที่ 22 

ธันวาคม จนถึงวันที่ 4 มกราคม เนื่องจากให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกหลังวันที่ 18 มกราคม อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง จึง
ไม่ควรปลูกล่าหลังวันที่ 18 มกราคม และควรเลือกปลูกถั่วเหลืองฝักสด พันธุ์ VB_LB4 และเชียงใหม่ 1 เนื่องจาก
ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ AGS 292 อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 
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Table 1 Effect of planting dates on total fresh weight (stem+leaf+pod; Kg/rai), pod fresh weight  
  (kg/rai), standard pod weight (kg/rai) and non-standard pod weight (kg/rai) of each  
  vegetable soybean varieties sown at Chai Nat Field Crops Research Center in the dry  
  season of 2013. 

 Yield (kg/rai) 
Treatments Total fresh 

weight 
Pod fresh weight Standard pod 

weight 
Non-standard 
pod weight 

Planting dates (a)    
Dec 22, 2012  3384 a 1814 a 1487 a 327 b 
Jan 4, 2013 3205 a 1748 a 1447 a 302 c 
Jan 18, 2013 2889 b 1315 b 705 b 610 a 
Feb 1, 2013 1815 c 896 c 303 c 593 a 
Feb 15, 2013 1787 c 793 c 255 c 539 a 
CV (a)% 8.5 15.8 25.6 23.0 
Varieties (B)     
VB_LB4 2747 a 1378 a 909 a 469 a 
AGS 292 2329 b 1185 b 742 b 442 a 
CM1 2772 a 1377 a 866 a 511 a 
CV (b)% 8.9 10.9 16.0 19.1 

   Mean different letter(s) in each trait are significantly at P<0.05 by DMRT. 

 
Table 2 Effect of planting dates on standard pod number per 1 kg of each vegetable soybean  
  varieties sown at Chai Nat Field Crops Research Center in the dry season of 2013. 

Planting dates Vegetable soybean varieties (B)  
(a) VB_LB4 AGS292 CM1 Mean 
Dec 22, 2012  584 a 495 a 547 a 542 CV (a) % varieties 8.4  

Jan 4, 2013 643 ab 583 b 623 b 616 CV (b)% planting dates 5.4 

Jan 18, 2013 657 b 565 b 619 b 613 AxB=* 

Feb 1, 2013 745 c 690 c 750 c 728 
Feb 15, 2013 793 c 828 d 792 c 804 
Mean 684 632 666  

      In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 

 



 

Table 3 Effect of planting dates on plant height (cm), branches number per plant, pod width  
   (cm) and pod length (cm) of each vegetable soybean varieties sown at Chai Nat Field  
   Crops Research Center in the dry season of 2013. 

Treatments Plant height 
(cm) 

Branches 
number/plant 

Pod width 
(cm) 

Pod length 
(cm) 

Planting dates (a)    
Dec 22, 2012  41.15 a 3.5 a 1.22 a 4.60 a 
Jan 4, 2013 45.08 a 3.4 a 1.17 b 4.45 b 
Jan 18, 2013 39.50 b 3.2 a 1.17 b 4.25 c 
Feb 1, 2013 29.82 d 3.2 a 1.11 c 4.07 d 
Feb 15, 2013 34.19 c 3.0 a 1.08 c 4.27 c 
CV (a)% 7.4 14.4 3.4 3.5 
 Varieties (B)     
VB_LB4 40.00 a 3.4 a 1.12 b 4.33 a 
AGS 292 34.18 b 3.3 a 1.19 a 4.28 a 
CM1 41.46 a 3.1 a  1.15 ab 4.38 a 
CV (b)% 8.3 18.7 4.0 3.1 

      Mean different letter(s) in each trait are significantly at P<0.05 by DMRT. 
       ns, *, ** = non significant, significant at P<0.05 and P<0.01, respectively. 

 
Table 4 Effect of planting dates on number of pods per plant of each vegetable soybean 

 varieties sown at Chai Nat Field Crops Research Center in the dry season of 2013. 
Planting dates Vegetable soybean varieties (B)  

(a) VB_LB4 AGS292 CM1 Mean 
Dec 22, 2012  38.1 a 51.9 a 36.6 a 42.2 CV (a) % varieties 20.0 

Jan 4, 2013 37.3 a 43.2 ab 36.5 a 39.0 CV (b)% planting dates 12.4 

Jan 18, 2013 45.1 a 40.4 b 37.3 a 40.9 AxB=** 

Feb 1, 2013 36.4 a 30.9 c 35.5 a 34.3 
Feb 15, 2013 35.5 a 39.0 bc 41.1 a 38.5 
Mean 38.5 41.1 37.4  

 In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 

 
 



 

Table 5 Effect of planting dates on 100 grains fresh weight (g) of each vegetable soybean  
   varieties sown at Chai Nat Field Crops Research Center in the dry season of 2013. 

Planting dates Vegetable soybean varieties (B)  
(a) VB_LB4 AGS292 CM1 Mean 

Dec 22, 2012  46.59 a 56.11 a 51.41 a 51.37 CV (a) % varieties 11.1 

Jan 4, 2013 46.38 a 49.09 b 44.89 b 46.78 CV (b)% planting dates 6.8 

Jan 18, 2013 42.78 ab 48.68 b  46.99 ab 46.15 AxB=** 

Feb 1, 2013 38.28 bc 40.78 c 38.34 c 39.13 
Feb 15, 2013 35.47 c 29.66 d 29.69 d 31.61 
Mean 41.90 44.86 42.26  

 In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
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