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5.บทคัดย่อ 
 การศึกษาของช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และจังหวัดแพร่อยู่ในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเมล็ดพันธุ์  ด าเนินการภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรแม่ฮ่องสอนและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ในปี 2559-2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบช่วงเวลาการ
ปลูกที่เหมาะสมส าหรับการผลิตถั่วเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่ 60 เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ดี  วาง
แผนการทดทดลองแบบ RCB มี 4 ซ  า 6 กรรมวิธี (ช่วงเวลา) โดยปลูกถั่วเหลืองในช่วงเวลา 6 ช่วง แต่ละช่วงห่าง
กัน 15 วัน ด าเนินการทดลองทั งฤดูแล้งและฤดูฝน  ฤดูแล้ง ได้แก่ 1) ต้นเดือนพฤศจิกายน  2) กลางเดือน
พฤศจิกายน  3) ต้นเดือนธันวาคม  4) กลางเดือนธันวาคม  5) ต้นเดือนมกราคม  และ 6) กลางเดือนมกราคม  
ฤดูฝน ได้แก่ 1) ต้นเดือนมิถุนายน  2) กลางเดือนมิถุนายน  3) ต้นเดือนกรกฎาคม  4) กลางเดือนกรกฎาคม  5) 
ต้นเดือนสิงหาคม  และ 6) กลางเดือนสิงหาคม  ผลการทดลอง พบว่า  ช่วงเวลาปลูกถั่วเหลืองที่เหมาะสมของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนในฤดูแล้งคือ กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม เพราะมีการเจริญเติบโต  
ผลผลิต  น  าหนัก 100 เมล็ด  และเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่า  และในฤดูฝนคือ ต้นเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือน
กรกฎาคม  และควรใช้ระยะปลูกท่ีห่างกว่าฤดูแล้ง (50x50 เซนติเมตร) จะท าให้ได้ผลผลิตและน  าหนัก 100 เมล็ด
สูงกว่าช่วงเวลาหลังจากนี ไป  แต่การผลิตถั่วเหลืองในฤดูฝนคุณภาพของถั่วเหลืองไม่สามารถน าไปเป็นเมล็ดพันธุ์
ได้ เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ความงอกไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์  ส่วนช่วงเวลาปลูกถั่วเหลืองที่เหมาะสมของจังหวัดแพร่ใน
ฤดูแล้งคือ กลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เพราะมีการเจริญเติบโต  องค์ประกอบผลผลิต  ผลผลิต  
ขนาดเมล็ด  และเปอร์เซ็นต์ความงอก ดีกว่าช่วงเวลาที่ปลูกหลังจากนี   และในฤดูฝนคือ กลางเดือนกรกฎาคมถึง
กลางเดือนสิงหาคม เนื่องจากมีการเจริญเติบโต  องค์ประกอบผลผลิต  และผลผลิตดี  รวมถึงมีเปอร์เซ็นต์ความ

 



งอกดีมาก สามารถน าไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้  ทั งนี ขึ นอยู่กับปริมาณน  าฝนในแต่ละปี หากฝนตกมากในระยะสุกแก่
ท าให้ผลผลิตเสียหายไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ 
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 อย่างไรก็ตามการศึกษาของช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนและจังหวัดแพร่ ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 -2560 เป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศแปรปรวน 
คือในฤดูแล้งประสบปัญหาหนาวเย็นในช่วงแรกและและมีอากาศร้อนจัดในช่วงติดฝักอ่อนถึงเก็บเกี่ยว และขาดน  า 
ท าให้ผลผลิตและคุณภาพของถั่วเหลืองต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกและความชื นในอากาศสูง
ในช่วงเก็บเกี่ยวท าให้ผลผลิตถูกเชื อราเข้าท าลายเสียหายเป็นอันมาก 
 
Abstract 

Study on planting duration on growth, yields and quality of soybean seed in Mae Hong 
Son and Phrae are in the research and development of seed technology project. The objective 
of this research was to determine the suitable planting time for soybean production in Chiang 
Mai 60 to obtain good yield and seed quality. The experimental design was RCB with 4 
replications, 6 treatments (time series). Six soybean cultivars were grown at different intervals 
for 15 days. The experiment was conducted in both dry season and rainy season.  Dry season 
include 1) early November. 2) mid November  3) early December  4) mid December  5) early 
January  and 6) mid January  Rainy season include 1) early June  2) mid June  3) early July  4) 
mid July  5) early August  and 6) mid August.  The results showed that the optimal planting 
duration of Mae Hong Son in the dry season was mid November to mid December because 
growth, weight of 100 seeds and higher germination percentage were higher than another 
duration.  In the rainy season was early June to mid July.  It should be spaced above the dry 
season (50x50 cm) to yield 100 seeds and higher than this time period.  However, soybean 
production in the rainy season, soybean quality can not be used as seed because percentage of 
germination was less than 30 percent.  The optimum planting duration of Phrae in dry season 
was mid November to early December because growth, yield component, yields, seed size and 
germination percentage better than another duration.  In the rainy season was mid July to mid 
August due to the growth was good yield and good germination percentage. They can be used 
as a seed depends on the amount of rain each year.  If it rains heavily during ripening, it can not 
produce enough yield. 



However, the study of growing period on growth. Yield and Quality of Soybean Seeds in 
Mae Hong Son and Phrae Provinces was implemented in 2016-2017 as a time of climate 
variability. In the dry season, the first cold season, and the hot weather during harvesting, the 
harvest and the lack of water, the yield and quality of soybean was lower than the standard.  In 
the rainy season, rain and high humidity during the harvest, resulting in damage to the fungus. 



6.ค าน า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื นที่ปลูกถั่วเหลืองประมาณ 60,000 ไร่ (ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 

2556; ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) จากสถิติ พบว่า พื นที่ปลูกถั่วเหลืองในแต่ละปีของจังหวัดมีจ านวน
เพ่ิมขึ นหรือลดลงเพียงเล็กน้อย ในขณะที่พื นที่ปลูกถั่วเหลืองของประเทศลดลงมากกว่าร้อยละ 70 ทั งนี เนื่องจาก
การปลูกถั่วเหลืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการผลิตเชิงวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจชุมชนมากกว่าเชิงการค้า โดยน า
ผลผลิตถั่วเหลืองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพื นบ้าน ซึ่งใช้ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการบริโภคใน
ครัวเรือน ได้แก่ ถั่วเน่าซา ถั่วเน่าแข็บหรือแผ่น ถั่วเน่าห่อหรือถั่วเน่าเมอะ ถั่วเน่าทรงเครื่อง ส่วนที่เหลือจากการ
บริโภคภายในครัวเรือน น ามาจ าหน่ายเป็นของว่าง ของฝากของจังหวัด เป็นธุรกิจภายในครอบครัว สร้างรายได้
และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ น ลักษณะการปลูกถั่วเหลืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทั งสภาพไร่และสภาพหลัง
นา โดยในสภาพไร่เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์พื นเมืองหรือพันธุ์ท้องถิ่นหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า ถั่วเหลืองตาแดงหรือ
ถั่วตาแดง ส่วนสภาพหลังนานิยมปลูกพันธุ์เชียงใหม่ 60 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 หรือ 18,000 ไร่ เกษตรกรมี
ความต้องการเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60 จ านวน 270 ตันต่อปี เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรใช้ส่วนหนึ่งมาจาก
แหล่งผลิตจากจังหวัดอ่ืนๆ เช่น เชียงใหม่ และจากการผลิตไว้ใช้เองของเกษตรกร แต่พบว่า เกิดปัญหาความไม่
ต่อเนื่องของเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ขาดแคลน เมล็ดพันธุ์ปน และไม่มีคุณภาพ เปอร์เซ็นต์ความงอกต่ า แหล่งปลูกที่
ส าคัญคือ อ าเภอปาย แม่ลาน้อย แม่สะเรียง และเมือง (ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556) ส าหรับ
ช่วงเวลาการปลูก ในฤดูแล้งเกษตรกรเริ่มปลูกในเดือนธันวาคมไปจนกระทั่งเดือนมกราคม ส่วนในฤดูฝนเกษตรกร
จะเริ่มปลูกเมื่อมีฝนเริ่มตก เริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคมไปจนกระทั่งช่วงปลายฝนคือช่วงเดือนสิงหาคมถึง
กันยายน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการเลื่อนเวลาปลูกถั่วเหลืองโดยเริ่มปลูกในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งขึ นอยู่กับพืช
หลักท่ีปลูกร่วมระบบ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ตั งแต่ช่วงการปลูก อายุสุกแก่และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว โดยการปลูกข้าวใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน บางพื นที่มีการปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคม และเก็บเกี่ยวในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ท าให้ถั่ว
เหลืองเลื่อนการปลูกขึ นมาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ในบางพื นที่มีการปลูกข้าวในเดือนสิงหาคมและท าเก็บ
เกี่ยวต้นเดือนธันวาคม ท าให้ช่วงการปลูกเริ่มตั งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม นอกจากนี ในเขตพื นที่
ชลประทานก็มีปัจจัยของตารางการปล่อยน  าเป็นตัวก าหนดด้วย ซึ่งการปลูกในแต่ละช่วงท าให้เกิดผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง นอกจากนี พื นที่ใกล้เชิงเขามีการปลูกข้าวโพดเป็นพืชหลัก
ก่อนการปลูกถั่วเหลืองและท าการเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม มีความต้องพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั นกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 
60 เช่น พันธุ์เชียงใหม่ 2 ส่วนสภาพที่ดอนซึ่งต้องอาศัยน  าฝนตามธรรมชาติ ตารางการปลูกจะแปรปรวนไปตาม
ฤดูกาลของฝน ในบางพื นที่อาจประสบปัญหาฝนทิ งช่วง ท าให้มีผลต่อการให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2557) ในสภาพหลังนา พบว่า การปลูกให้เสร็จก่อนสิ นเดือนธันวาคมจะได้ผลดี สามารถหลีก
เหลี่ยงอากาศหนาวเย็นขณะเริ่มงอกได้ ในช่วงการติดฝักสร้างเมล็ดอุณหภูมิไม่สูงมาก และที่ส าคัญยิ่งอีกประการ 
คือ เก็บเกี่ยวได้ก่อนที่จะมีฝนตกต้นฤดูฝน ในช่วงต้นเดือนเมษายน เพราะถ้าถั่วเหลืองถูกฝนในระยะสุกแก่ถึงช่วง
เก็บเกี่ยวจะท าให้ผลผลิตเสียหายและเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพต่ า ขณะที่ฤดูฝน ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ กลางเดือน
กรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม การปลูกก่อนหน้านี ช่วงเก็บเกี่ยวอาจจะกระทบช่วงที่ฝนตกหนัก แต่ปัจจุบันเกิด



ความแปรปรวนของฝนที่ตก ดังนั นการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก็จะท าให้ได้เมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองที่มีผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี 

จังหวัดแพร่ มีพื นที่เพาะปลูกถ่ัวเหลือง เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพืชส าคัญ
ที่มีอายุค่อนข้างสั น และต้องการน  าในปริมาณท่ีน้อย เกษตรกรในจังหวัดแพร่ ปลูกถั่วเหลือง 2 ฤดูต่อปี คือ ต้นฤดู
ฝน และฤดูแล้ง แหล่งปลูกที่ส าคัญ คือ อ าเภอหนองม่วงไข่ เมืองแพร่ ร้องกวาง เด่นชัย และสูงเม่น ถั่วเหลืองฤดู
ฝน จะเริ่มปลูกในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เก็บเกี่ยวสิงหาคม-กันยายน พืชแข่งขันที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี ยง
สัตว์ หากปีไหนราคาข้าวโพดเลี ยงสัตว์สูงจะท าให้เกษตรกรตัดสินใจหันไปปลูก ฤดูแล้งเกษตรกรเริ่มการเพาะปลูก
ประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม เก็บเกี่ยวประมาณมีนาคม-เมษายน ส่วนมากจะปลูกเป็นพืชหลังนาในเขต
ชลประทาน ในปี 2555/56 พื นที่ปลูกถั่วเหลืองลดลงจากปี 2554/55 ร้อยละ 50 เนื่องจากถั่วเหลืองในปีที่ผ่านมา 
ประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตลดลง (ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่, 2556) ในปี 2554-2555 มีพื นที่ปลูกถั่ว
เหลืองเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ คือ 50,000 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) แต่ให้ผลผลิตน้อยกว่า
จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนที่มีพื นที่ปลูกเป็นอันดับ 2 และ 3 ตามล าดับ เนื่องมาจากปริมาณน  าไม่เพียงพอ 
เมล็ดพันธุ์คุณภาพไม่ดี ประกอบกับเกษตรกรมีการจัดการการผลิตที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม ท าให้ถั่วเหลืองมี
ปริมาณและคุณภาพลดลง เป้าหมายในปี 2557 จะมีถั่วเหลืองที่สามารถเพ่ิมคุณภาพและราคาได้ไม่น้อยกว่า 
1,300 ตัน มูลค่าไม่น้อยกว่าปีละ 40 ล้านบาท (นิกร 2556) เกษตรกรจังหวัดแพร่นิยมปลูกถ่ัวเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 
60 มากกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ถึงร้อยละ 95 เนื่องจากมีเมล็ดโตและให้ผลผลิตสูง ฝักไม่แตกง่าย เป็นพันธุ์ที่มีก่ิงน้อย แต่ให้
จ านวนฝักมาก สามารถเพ่ิมจ านวนต้นต่อไร่ได้และผลผลิตจะเพ่ิมสูงขึ นด้วย ตอบสนองต่อปุ๋ยอัตราต่ าได้ดีกว่า สจ.
4 และ สจ. 5 ปลูกได้ทั งฤดูฝนและฤดูแล้งและทนทานต่อโรครา (พรรณพิมล, 2557) เกษตรกรมีความต้องการ
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60 จ านวน 750 ตันต่อปี เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรใช้ส่วนหนึ่งมาจากแหล่งผลิต
จากจังหวัดอ่ืนๆ เช่น เชียงใหม่ และจากการผลิตไว้ใช้เองของเกษตรกร แต่พบว่า เกิดปัญหาความไม่ต่อเนื่องของ
เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ขาดแคลน เมล็ดพันธุ์ปน และไม่มีคุณภาพ เปอร์เซ็นต์ความงอกต่ า ปัจจุบันมีการเลื่อนเวลา
ปลูกถ่ัวเหลืองโดยเริ่มปลูกในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งขึ นอยู่กับพืชหลักท่ีปลูกร่วมระบบ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ตั งแต่ช่วง
การปลูก อายุสุกแก่และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว โดยการปลูกข้าวในจังหวัดแพร่ บางพื นที่มีการปลูกในช่วงเดือน
กรกฎาคม และเก็บเกี่ยวในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ท าให้ถั่วเหลืองเลื่อนการปลูกขึ นมาในช่วงปลายเดือน
พฤศจิกายน ในบางพื นที่มีการปลูกข้าวในเดือนสิงหาคมและท าเก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม ท าให้ ช่วงการปลูกเริ่ม
ตั งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ส่วนฤดูฝนช่วงเวลาปลูกจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลของฝนที่ตก    
ซึ่งการปลูกในแต่ละช่วงท าให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตภาคเหนือตอนบน นิยมปลูกตามหลังการท านาข้าว โดยมีระยะปลูกใน
ราวกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคมของทุกปี และมีช่วงการเก็บเกี่ยวราวเดือนเมษายนอันเป็นช่วงที่มี
สภาพแห้งแล้งและอุณหภูมิสูง ซึ่งในสภาพดังกล่าวจะส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพลดลง จึงกล่าวได้ว่าระยะเวลาปลูก
มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เพราะส่งผลให้ช่วงระยะเวลาเจริญเติบโตและช่วงการพัฒนา
เมล็ด ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจากการที่มีระยะเวลาปลูกเร็วหรือล่าไปจากระยะเวลา
ปลูกตามปกติ (Hsiao, 1973; Begg and Turner,1976; Levitt, 1980 Gregg, 1981; Whitam,1984) 



ผลของวันปลูกที่มีต่อคุณภาพเมล็ดถั่วเหลือง ในสภาพการปลูกไร่นาตาหลังการท านา ในเขตพื นที่กลุ่ม
เกษตรกร ท านาสันมหาพน ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวันปลูก 3 ระยะ คือ ปลูกใน
วันที่ 20 ธันวาคม วันที่ 30 ธันวาคม และวันที่ 10 มกราคม พบว่า วันปลูกที่ 30 ธันวาคม จะให้ผลผลิตสูงที่สุด 
476 กิโลกรัม/ไร่ เนื่องจากเกษตรกรมีความพร้อมในการเตรียมแปลง และการจัดการให้น  าในระดับแปลงต่อแปลง
ไม่เป็นอุปสรรค และพบว่าในวันปลูกที่ 10 มกราคม จะมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียสูงที่สุดถ้าเก็บเกี่ยวตามอายุสุกแก่
ทางสรีรวิทยา และเมื่อท าการเก็บรักษานาน 4 เดือนในอุณหภูมิห้องปกติ พบว่า วันปลูกที่ 20 และ 30 ธันวาคม 
เมล็ดจะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่าวันปลูกที่ 10 มกราคม ประมาณ 7เปอร์เซ็นต์ (อรรณพ, 2532) และได้
รายงานอีกว่า ปัญหาส าคัญที่ท าให้คุณภาพถั่วเหลืองต่ า คือ ถั่วเหลืองมีช่วงสุกอยู่ในช่วงต้นฤดูฝน เมล็ดได้รับความ
เสียหาย ซึ่งแนวทางหนึ่งของการปัญหา คือ เลื่อนวันปลูกให้เร็วขึ นกว่าเดิม (Smiciklas et al., 1989) 

ฤดูปลูกถั่วเหลืองหรือช่วงเวลาปลูกมีความส าคัญต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพดีตรงตามเป้าหมาย  
ฤดูแล้ง ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ตั งแต่กลางเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม แต่ถ้าสามารถปลูกได้เร็วโดยปลูกให้
เสร็จก่อนสิ นเดือนธันวาคมจะได้ผลดีมาก ทั งนี เพราะสามารถหลีกเหลี่ยงอากาศหนาวเย็นขณะเริ่มงอกได้ในช่วง
การติดฝักสร้างเมล็ดอุณหภูมิไม่สูงมาก และที่ส าคัญยิ่งอีกประการ คือ เก็บเกี่ยวได้ก่อนที่จะมีฝนตกต้นฤดูฝน 
ในช่วงต้นเดือนเมษายน เพราะถ้าถั่วเหลืองถูกฝนในระยะสุกแก่ถึงช่วงเก็บเกี่ยวจะท าให้ผลผลิตเสียหายและเมล็ด
พันธุ์มีคุณภาพต่ า ฤดูฝนช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ กลางเดือนกรกฎาคม ถึงกลางเดือนสิงหาคม การปลูกก่อนหน้านี 
ช่วงเก็บเกี่ยวอาจจะกระทบช่วงที่ฝนตกหนัก ส าหรับถั่วเหลืองพันธุ์นครสวรรค์ 1 แนะน าให้ปลูกต้นฝน ถ้าปลูก
ปลายฝนเมล็ดจะปริและแตก (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2554) 

ช่วงปลูก เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งช่วงวันปลูกที่เหมาะสมในขณะที่เมล็ดพืชก าลัง
พัฒนาและสุกแก่บนต้นนั น หากสภาพอากาศไม่เหมาะสม เช่น ฝนตก ความชื นสัมพัทธ์ในอากาศสูง อุณหภูมิสูง 
การขาดน  า สภาวะแล้งจัด จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างยิ่งประกอบกับในปัจจุบันได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกที่แปรปรวนส่งผลให้เกิดภาวะร้อนจัด หนาวจัด หรือที่เรียกว่า extreme weather 
อากาศร้อนมากขึ นและฤดูแล้งยาวนานขึ นนั น (U.S. Department of Agriculture, 2009) ได้ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชโดยตรง โดยเฉพาะในถั่วเหลืองซึ่งเป็นพืชที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อม โดยอุณหภูมิที่
เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส (Whigham, 1983) เมื่ออุณหภูมิสูงขึ นท าให้
การสร้างเมล็ด และน  าหนักเมล็ดลดลง และเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 37.7 องศาเซลเซียส มีผลท าให้การเจริญเติบโต
ของถั่วเหลืองชะงักลง และอุณหภูมิที่สูงเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส มีผลท าให้จ านวนฝักลดลงไปร้อยละ 57-71 
(Hartwig, 1970) และในสภาพที่อุณหภูมิสูง มีปริมาณน  าฝนปานกลางในช่วงเมล็ดก าลังพัฒนา มีผลท าให้ปริมาณ
โปรตีนสูงขึ น ในทางกลับกันในสภาพอากาศแห้งแล้ง ปริมาณโปรตีนในเมล็ดกลับลดลง (Specht et al., 2001) 
การประสบสภาวะแล้งในระยะออกดอกและระยะพัฒนาเมล็ดจะท าให้ผลผลิตถั่วเหลืองลดลงเนื่องจากการ
เจริญเติบโตทางล าต้นโดยเฉพาะกิ่งลดลง (James et al., 2001) ดังนั นในการผลิตเมล็ดพันธุ์จึงมีความจ าเป็นเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องค านึงถึงช่วงปลูกที่เหมาะสมต่อการให้ผลผลิตและเพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าท าลายของศัตรูถั่วเหลืองใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ เพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี มีความงอกความแข็งแรงสูง ส าหรับการน าไปปลูกเพ่ือผลิตเป็น
เมล็ดถั่วเหลืองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 



7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่ 60 
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 
3. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช 
4. อุปกรณ์ในการเก็บผลผลิต ได้แก่ ถุงตาข่ายพลาสติก  ถุงพลาสติก  ถุงกระดาษ  และกรรไกรตัดกิ่ง เป5. 
อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เครื่องชั่งน  าหนัก  และเครื่องวัดความชื น เป็นต้น 
วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ  า 6 กรรมวิธี 2 ช่วงฤดูปลูก คือ ฤดูแล้งเริ่มปลูกในช่วงต้นเดือน
พฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนมกราคม ส่วนในฤดูฝนเริ่มปลูกในช่วงต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม  แต่
ละกรรมวิธีปลูกห่างกันทุกๆ 15 วัน  ดังนี  

ฤดูแล้ง ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี คือ 
กรรมวิธีที่ 1 ปลูกถ่ัวเหลืองต้นเดือนพฤศจิกายน 
กรรมวิธีที่ 2 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนพฤศจิกายน 
กรรมวิธีที่ 3 ปลูกถ่ัวเหลืองต้นเดือนธันวาคม 
กรรมวิธีที่ 4 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนธันวาคม 
กรรมวิธีที่ 5 ปลูกถ่ัวเหลืองต้นเดือนมกราคม 
กรรมวิธีที่ 6 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนมกราคม 

ฤดูฝน ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี คือ 
กรรมวิธีที่ 1 ปลูกถ่ัวเหลืองต้นเดือนมิถุนายน 
กรรมวิธีที่ 2 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนมิถุนายน 
กรรมวิธีที่ 3 ปลูกถ่ัวเหลืองต้นเดือนกรกฎาคม 
กรรมวิธีที่ 4 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนกรกฎาคม 
กรรมวิธีที่ 5 ปลูกถ่ัวเหลืองต้นเดือนสิงหาคม 
กรรมวิธีที่ 6 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนสิงหาคม 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1) เตรียมแปลงขนาดแปลงย่อย 6 x 4 ตารางเมตร พื นที่เก็บเกี่ยว 4 x 3 ตารางเมตร 
2) คลุกเชื อไรโซเบียมก่อนปลูก 
3) ระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร อัตราปลูก 4 ต้นต่อหลุม 
4) พ่นสารคุมและฆ่าวัชพืชหลังหยอดและกลบเมล็ดถั่วเหลือง 
5) พ่นสารป้องกันหนอนแมลงวันเจาะล าต้นหลังถั่วเหลืองงอกภายใน 7-10 วัน 
6) ก าจัดวัชพืชและพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
7) ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร่ 



การบันทึกข้อมูล 
1) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในระหว่างด าเนินการทดลอง 
2) วันปลูก วันงอก วันออกดอก 50 % สีดอก 
3) วันแก่ (ฝักแก่ 95 %) และวันเก็บเกี่ยว (R8) 
4) จ านวนหลุมเก็บเกี่ยว และจ านวนต้นเก็บเกี่ยว 
5) ความสูง จ านวนข้อ/ต้น  กิ่ง/ต้น  จ านวนฝัก/ต้น  และจ านวนเมล็ด/ฝัก (สุ่ม 10 ต้น) 
6) ผลผลิตต่อแปลงย่อย และน  าหนัก 100 เมล็ด ที่มีความชื น 12 % 
7) น  าหนักผลผลิตรวมของถั่วเหลืองหลังการเก็บเก่ียว 

7.1) น  าหนักเมล็ดดีของถั่วเหลืองหลังการเก็บเก่ียว 
7.2) น  าหนักเมล็ดเสียของถั่วเหลืองหลังการเก็บเก่ียว 
7.3) เปอร์เซ็นต์ความสูญเสียเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเก่ียว 
7.4) เปอร์เซ็นต์ความชื น เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง หลัง

การเก็บเกี่ยว 
ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 
สถานที่ด าเนินการ 
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ต าบลวังหงส์ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ปี 2559 
1) ฤดูแล้ง 

ด าเนินการปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ตามกรรมวิธีที่ก าหนด โดยใช้ขนาดแปลงย่อย 4x6 เมตร 
หยอดเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 โดยใช้ระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร  อัตราปลูก 4 ต้นต่อหลุม  ดูแล
รักษาโดยพ่นสารป้องกันหนอนแมลงวันเจาะล าต้นหลังถั่วเหลืองงอกภายใน 7-10 วัน  ใส่ปุ๋ยเคม ี12-24-12 อัตรา 
25 กิโลกรัมต่อไร่ หลังถั่วเหลืองงอก 20 วัน  พ่นสารเคมีก าจัดวัชพืชเมื่อถั่วเหลืองอายุ 1 เดือน  และให้น  าอย่าง
สม่ าเสมอ  เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง บันทึกข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต  ผลการทดลอง พบว่า  การ
เจริญเติบโตและผลผลิตถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น (ตารางที่ 1)  นอกจากนี คุณภาพของ
ผลผลิตไม่สามารถใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้ เพราะมีเมล็ดเขียวและย่นปนเป็นจ านวนมาก  เนื่องจากในช่วงเวลาการ
ทดลองประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน  าทางการเกษตร และอุณหภูมิสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน (ภาพท่ี 1 และ 2) 

ตารางท่ี 1  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองงานทดลองผลของช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิตและ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วงฤดูแล้ง 59 

ช่วงเวลา ความสูง ข้อต่อต้น กิ่งต่อต้น ฝักต่อต้น เมล็ดต่อฝัก 100 เมล็ด ผลผลิต 



ปลูก (ซม.) (กรัม) (กก./ไร่) 
ต้น พ.ย. -   -  -  - -   -  - 
กลาง พ.ย. 35.7 9.6 1.43 36.0 2.2 15.2 114 
ต้น ธ.ค. 33.7 11.2 1.08 35.4 2.3 16.0 110 
กลาง ธ.ค. 36.2 11.1 0.63 32.0 2.0 14.5 109 
ต้น ม.ค. 53.8 11.8 1.48 36.1 2.2 12.3 73 
กลาง ม.ค. 48.1 11.9 1.05 35.1 1.9 11.3 32 

เฉลี่ย 41.5 11.1 1.13 34.9 2.1 13.9 88 
หมายเหตุ : ช่วงปลูกต้นเดือน พ.ย.59 ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกมีความงอกต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1  ปริมาณน  าฝนระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์    ถั่ว
เหลืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดแูล้ง ปี 2559 (พฤศจิกายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2559) 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2  อุณหภูมิ ระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
  ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดูแล้ง ปี 2559 (พฤศจิกายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2559) 



2) ฤดูฝน 
ผลการทดลอง พบว่า  การปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ในช่วงต้นฤดูฝน พื นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โดยใช้ระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร เป็นระยะที่แคบเกินไป ท าให้ถั่วเหลืองเจริญเติบโตทางล าต้นมากเกิน แย่ง
อาหารและแสงแดด และการปลูกถ่ัวเหลืองในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคมให้ผลผลิตและน  าหนัก 100 
เมล็ด สูงกว่ากรรมวิธีที่ปลูกช้ากว่านี  (ตารางท่ี 2  ภาพที่ 3 และภาพที่ 4) 

ตารางท่ี 2  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองงานทดลองผลของช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิตและ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วงฤดฝูน 59 

ช่วงเวลา
ปลูก 

ความสูง 
(ซม.) 

ข้อต่อต้น กิ่งต่อต้น ฝักต่อต้น เมล็ดต่อฝัก 
100 เมล็ด ผลผลิต  

(กก./ไร่) (กรัม) 
ต้น มิ.ย. 119.18 20.00 2.10 72.25 119.33 17.70 113.50 
กลาง มิ.ย. 94.63 16.75 1.73 57.65 118.35 17.24 132.00 
ต้น ก.ค. 81.13 15.95 1.18 65.35 106.78 18.52 138.50 
กลาง ก.ค. 54.95 14.38 1.35 44.10 79.70 14.04 77.50 
ต้น ส.ค. 45.85 13.90 1.30 38.15 75.68 13.19 76.25 
กลาง ส.ค. 53.28 13.15 1.03 39.63 76.98 11.84 94.50 

เฉลี่ย 74.8 15.7 1.4 52.9 96.1 15.4 105.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่ 3  ปริมาณน  าฝนระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์    ถั่ว
เหลืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดฝูน ปี 2559 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  อุณหภูมิระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดฝูน ปี 2559 
  
ปี 2560 

1) ฤดูแล้ง 
จากการบันทึกข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต และตรวจเช็คความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  

ผลการทดลอง พบว่า ถั่วเหลืองที่ปลูกในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ให้ผลผลิตสูงสุด เท่ากับ 239 กิโลกรัมต่อไร่ 
รองลงมาเป็นช่วงที่ปลูกต้นเดือนถึงกลางเดือน ธันวาคม ให้ผลผลิต เท่ากับ 209 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากนั นผลผลิต
จะลดลง ส่วนน  าหนัก 100 เมล็ดของแต่ละกรรมวิธี มีค่าใกล้เคียงกัน อยู่ระหว่าง 15.52-16.19 กรัม ส าหรับ 
เปอร์เซ็นต์ความงอกจะลดลงตามช่วงเวลาปลูกที่ล้าไป (ตารางที่ 3) ทั งนี  เพราะถั่วเหลืองที่ปลูกช่วงต้นเดือน
มกราคมเป็นต้นไปจะกระทบกับอากาศหนาว ท าให้ชะงักการเจริญเติบโต และหลังจากอากาศหนาวก็กระทบกับ
อุณหภูมิที่สูงขึ นอย่างรวดเร็วท าให้ถั่วเหลืองแห้งและเก็บเกี่ยวเร็วขึ น นอกจากนี ถั่วเหลืองที่ปลูกช่วงกลางเดือน
มกราคม ในช่วงเก็บเกี่ยวมีฝนตกลงมาท าให้ความงอกลดลง (ภาพท่ี 5 และ 6)  

ตารางท่ี 3  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองที่ปลูกโดยมีช่วงเวลาการปลูกที่แตกต่างกัน ในฤดูแล้ง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560 



ช่วงเวลา 
ปลูก 

อาย ุ
เก็บเกี่ยว 

(วัน) 

ความสูง 
(ซม.) 

กิ่ง/ต้น ข้อ/ต้น ฝัก/ต้น เมลด็/ฝัก 
ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

น  าหนัก 
100 เมลด็ 

(กรัม) 

ความงอก 
(%) 

ต้น พ.ย. - - - - - -        - - - 
กลาง พ.ย. 77 46.8 0.73 11.9 32.5 2.48 239 15.7 97.0 
ต้น ธ.ค. 82 35.3 0.55 10.4 25.2 2.43 209 16.2 90.0 
กลาง ธ.ค. 78 36.2 0.55 10.2 27.6 2.45 209 15.8 91.8 
ต้น ม.ค. 75 40.4 0.88 9.63 29.9 2.13 121 16.0 85.5 
กลาง ม.ค. 90 35.6 0.30 9.00 18.0 1.98 49 15.5 86.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5  ปริมาณน  าฝนระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดูแล้ง ปี 2560 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  อุณหภูมิระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
          ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดูแล้ง ปี 2560 



2) ฤดูฝน 
จากการบันทึกข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต และตรวจเช็คความงอกและความแข็งแรงของ

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ผลการทดลอง พบว่า การปลูกถั่วเหลืองช่วงต้นเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม       
การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองดี โดยความสูง จ านวนกิ่งต่อต้น จ านวนข้อต่อต้น จ านวนฝักต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อ
ฝัก และน  าหนัก 100 เมล็ด รวมทั งผลผลิต สูงกว่ากรรมวิธีที่ปลูกช้าไปกว่าช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งมีผลให้ผลผลิตและ
องค์ประกอบผลผลิตลดลง ดังตารางที่ 4 

อย่างไรก็ตามเปอร์เซ็นต์ความงอกของทุกกรรมวิธี ทั ง 2 ปี อยู่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถน าไป
เป็นเมล็ดพันธุ์ได้ เพราะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากช่วงเวลาเก็บเกี่ยวมีฝนตกและ
ความชื นในอากาศสูง ท าให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์เสียหาย (ภาพท่ี 3-4 และ 7-8) 

ตารางท่ี 4  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองที่ปลูกโดยมีช่วงเวลาการปลูกที่แตกต่างกัน ในฤดูฝน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560 

ช่วงเวลา 
ปลูก 

อาย ุ
เก็บเกี่ยว 

(วัน) 

ความสูง 
(ซม.) 

กิ่ง/ต้น ข้อ/ต้น ฝัก/ต้น เมลด็/ฝัก 
ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

น  าหนัก 
100 เมลด็ 

(กรัม) 
ต้น มิ.ย. 112 77.40 5.43 19.65 102.8 2.15 198.5 16.05 
กลาง มิ.ย. 101 71.75 3.00 16.23 91.1 2.13 219.5 16.68 
ต้น ก.ค. 108 67.55 2.35 16.58 81.6 1.95 211.5 15.85 
กลาง ก.ค. 96 64.98 3.05 16.23 86.2 1.80 220.0 13.10 
ต้น ส.ค. 96 50.00 1.88 13.88 61.9 1.95 97.00 12.06 
กลาง ส.ค. 88 48.00 1.78 13.08 60.7 2.00 75.00 10.95 

เฉลี่ย 100 63.3 2.92 15.9 80.7 2.00 170 14.1 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  ปริมาณน  าฝนระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดฝูน ปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8  อุณหภูมิระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 



          ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดฝูน ปี 2560 
 
 
 
 
จังหวัดแพร่ 

 ปี 2559 
1) ฤดูแล้ง 

ด าเนินการปลูกตามกรรมวิธีทดลองในช่วงฤดูแล้งซึ่งปลูกตั งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงกลางเดือน
มกราคม 2559  เก็บเกี่ยวเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2559 ถึงต้นเดือนพฤษภาคม 2559  จากการบันทึกข้อมูลการ
เจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต พบว่า  ถั่วเหลืองที่ปลูกต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 ตายทั งหมด
เนื่องจากมีนกกระยางมาจิกกินต้นอ่อน ท าให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตได้ และยังพบการท าลาย
ต่อเนื่องเมื่อปลูกกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคม 2558  แต่ยังมีจ านวนซ  าเหลือเก็บข้อมูลได้  โดยแต่
ละช่วงเวลาปลูกมีระยะเวลาในการงอก 4-6 วัน  วันเก็บเกี่ยว 106-126 วัน  ความสูงระยะเก็บเกี่ยว 31.5-38.6 
เซนติเมตร  ใน 1 ต้นมีจ านวนกิ่ง 1-2 กิ่ง  จ านวนข้อ 8-11 ข้อ  และจ านวนฝัก 15-37 ฝัก  และใน 1 ฝักมี 31-70 
เมล็ด  น  าหนัก 100 เมล็ด 15.0-17.0 กรัม  ผลผลิต 102-133 กิโลกรัมต่อไร่  ดังตารางที่ 5  จะเห็นได้ว่าถั่วเหลือง
ที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งปี 2559 มีการเจริญเติบโตไม่ดี  ล าต้นเตี ย ไม่ค่อยแตกกิ่ง และมีจ านวนข้อน้อย  ท าให้
องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จ านวนฝักต่อต้น และจ านวนเมล็ดต่อฝักต่ า จึงส่งผลให้มีผลผลิตต่ ากว่ามาตรฐานของ
พันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 284 กิโลกรัมต่อไร่ (258-319 กิโลกรัมต่อไร่) (คณะท างานจัดการองค์ความรู้
สถาบันวิจัยพืชไร่, 2554)  เนื่องจากในช่วงเวลาการทดลองประสบปัญหาภัยแล้ง โดยมีฝนทิ งช่วงในเดือน
พฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนเมษายน 2559 ประกอบกับมีอุณหภูมิสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน (ภาพที่ 9 และ 10)  
แม้ว่าผลผลิตที่ได้ต่ าแต่มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีปานกลางถึงสูง (46.6-84.4 เปอร์เซ็นต์) โดยการปลูกกลางเดือน
พฤศจิกายน 2558 ผลผลิตที่ได้มีน  าหนักเมล็ดดีสูงถึง 102.5 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น 84.4 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตต่อ
ไร่ และเม่ือปลูกช้ากว่านี ท าให้น  าหนักเมล็ดดีลดลง 50 เปอร์เซ็นต์    



ตารางที่ 5  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองงานทดลองผลของช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในจังหวัดแพร่ 
ช่วงฤดูแล้ง 2559 
ช่วงเวลา

ปลูก 
อายุเก็บเกี่ยว 

(วัน) 
ความสูง 
(ซม.) 

กิ่ง/ต้น ข้อ/ต้น ฝัก/ต้น เมล็ด/ฝัก 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

น  าหนักเมล็ดดี 
(%) 

น  าหนักเมล็ดเสีย 
(%) 

น  าหนัก 100 เมล็ด 
(กรัม) 

ต้น พ.ย. 1 - - - - - - - - - - 
กลาง พ.ย. 108 31.5 2 9 26 49 116 84.4 15.6 15.0 
ต้น ธ.ค. 106 31.7 1 11 32 65 119 55.4 44.6 17.0 
กลาง ธ.ค. 126 32.5 1 11 37 70 100 65.3 34.7 15.5 
ต้น ม.ค. 114 37.1 1 8 15 32 133 46.6 53.4 15.5 
กลาง ม.ค. 106 38.6 2 8 16 31 102 52.4 47.6 16.0 
หมายเหตุ :  1 เมล็ดถั่วเหลืองถูกท าลายโดยนกหลังจากปลูกไปแล้ว 5-10 วัน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 9  ปริมาณน  าฝนระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่ว

เหลืองในจังหวัดแพร่ ฤดแูล้ง ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาพที่ 10  อุณหภูมิระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใน
จังหวัดแพร่ ฤดแูล้ง ปี 2559 



2) ฤดูฝน 
ด าเนินการปลูกตามกรรมวิธีในช่วงฤดูฝน ตั งแต่เดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม 2559  และได้เก็บ

เกี่ยวเมื่อเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2559  ผลการทดลองพบว่า  ถั่วเหลืองมีความสูง 45.7-93.6 
เซนติเมตร  ใน 1 ต้นมีจ านวนกิ่ง 1-4 กิ่ง  จ านวนฝัก 36-62 ฝัก แต่ละฝักมี 58-79 เมล็ด  ให้ผลผลิต 48.8-357.4 
กิโลกรัมต่อไร่  และมีน  าหนัก 100 เมล็ด 15.1-16.0 กรัม  จะเห็นได้ว่า ถั่วเหลืองที่ปลูกต้นเดือนมิถุนายน 2559  
มีการเจริญเติบโตค่อยข้างดี  องค์ประกอบผลผลิตสูง ท าให้ผลผลิตสูงตามไปด้วยถึง 357.4 กิโลกรัมต่อไร่  ทั งยังมี
ขนาดโตกว่าถั่วเหลืองที่ปลูกหลังจากนี   แม้ว่าผลผลิตสูงแต่มีน  าหนักเมล็ดดีปานกลาง (61.6 เปอร์เซ็นต์)  ส่วนที่
ปลูกต้นเดือนกรกฎาคมให้ผลผลิตต่ าเฉลี่ย 48.8 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากในระยะเก็บเกี่ยวกลางเดือนตุลาคมมีฝน
ตกหนัก ท าให้ผลผลิตเน่าเสียหายไปกว่าร้อยละ 70  และยิ่งไปกว่านั นมีฝนตกหนักติดต่อกัน 5 วัน ในช่วงต้นเดือน
ถึงกลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่ถั่วเหลืองที่ปลูกกลางเดือนกรกฎาคม และต้นเดือนสิงหาคมอยู่ในระยะสุก
แก่ จึงท าให้ผลผลิตเน่าเสียหายในแปลง ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ดังตารางท่ี 6  ภาพที่ 11 และภาพที่ 12 

ตารางท่ี 6  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองงานทดลองผลของช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิตและ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในจังหวัดแพร่ ช่วงฤดฝูน 2559 

ช่วงเวลา
ปลูก 

อายุเก็บเกี่ยว 
(วัน) 

ความสูง 
(ซม.) 

กิ่ง/ต้น ข้อ/ต้น ฝัก/ต้น เมล็ด/ฝัก 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

น  าหนัก 100 เมล็ด 
(กรัม) 

ต้น มิ.ย. 113 93.6 1 14 44 79 357.4 16.0 
กลาง มิ.ย. 113 67.8 3 12 49 75 206.5 15.1 
ต้น ก.ค. 107 58.4 3 14 62 70 48.8 15.6 
กลาง ก.ค. 124 47.4 2 10 36 - 1 - 1 - 1 
ต้น ส.ค. 111 45.7 4 12 46 - 1 - 1 - 1 
กลาง ส.ค. 103 48.5 2 13 41 58 167.0 15.6 
หมายเหตุ :  1 ผลผลิตเน่าเสียเนื่องจากฝนตกหนักก่อนเก็บเก่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11  ปริมาณน  าฝนระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์       

ถั่วเหลืองในจังหวัดแพร่ ฤดฝูน ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 12  อุณหภูมิระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใน
จังหวัดแพร่ ฤดฝูน ปี 2559 

 ปี 2560 
1) ฤดูแล้ง 

ด าเนินการตามกรรมวิธี  บันทึกข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ผลการทดลอง พบว่า            
ทุกช่วงเวลาปลูกถ่ัวเหลืองท าให้ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตสูง  แม้ว่าจะมีอายุเก็บเก่ียวเร็วขึ นอันเนื่องมาจาก
ผ่านความแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงระหว่างการเจริญเติบโต (ภาพที่ 13 และ 14)  โดยถั่วเหลืองที่ปลูกกลางเดือน
พฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม 2559 มีจ านวนฝักต่อต้นและจ านวนเมล็ดต่อฝักสูงมาก ส่งผลให้ผลผลิตสูง
ระหว่าง 291-333 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อปลูกล้ากว่านี เห็นได้ว่าผลผลิตจะลดลง  และจากการตรวจเช็คความงอกของ



เมล็ดพันธุ์ พบว่า  ทุกช่วงเวลาปลูกท าให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกสูงระหว่าง 95.8 -98.5 เปอร์เซ็นต์ เหมาะแก่การ
น าไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ (ตารางท่ี 7) 



ตารางท่ี 7  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองที่ปลูกโดยมีช่วงเวลาการปลูกที่แตกต่างกัน ในฤดูแล้ง     
จังหวัดแพร่ ปี 2560 

ช่วงเวลา 
ปลูก 

อายุ 
เก็บเก่ียว 

(วัน) 

ความสูง 
(ซม.) 

กิ่ง/ต้น ข้อ/ต้น ฝัก/ต้น เมล็ด/ฝัก 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

น  าหนัก 
100 เมล็ด 

(กรัม) 

ความงอก 
(%) 

ต้น พ.ย. 1 - - - - - - - - - 
กลาง พ.ย. 92 57.0 1.67 10.4 36.1 71.0 291 20.2 95.8 
ต้น ธ.ค. 96 62.4 1.58 11.8 37.8 83.5 333 15.9 96.3 
กลาง ธ.ค. 91 67.6 1.60 11.4 27.1 54.2 268 17.3 96.9 
ต้น ม.ค. 104 68.1 1.69 11.5 32.3 65.4 225 16.8 98.1 
กลาง ม.ค. 105 69.6 1.77 11.8 26.0 53.7 213 22.2 98.5 
หมายเหตุ :  1 เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกมีความงอกต่ า ท าให้ต้นกล้าตาย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 13  ปริมาณน  าฝนระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่ว

เหลืองในจังหวัดแพร่ ฤดแูล้ง ปี 2560 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 14  อุณหภูมิระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใน

จังหวัดแพร่ ฤดแูล้ง ปี 2560 

2) ฤดูฝน 
ด าเนินการตามกรรมวิธีที่ก าหนด โดยปลูกช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2560  และเก็บเกี่ยวเมื่อ

เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2560  ผลการทดลอง พบว่า  เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ใช้ปลูกในต้นเดือนมิถุนายน 
2560 มีความงอกต่ าท าให้ต้นกล้าตาย  จึงจัดหาเมล็ดพันธุ์ใหม่ส าหรับปลูกในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือน
สิงหาคม พบว่า  ถั่วเหลืองมีความสูง 52.0-77.1 เซนติเมตร  ใน 1 ต้นมีจ านวนกิ่ง 2-5 กิ่ง  จ านวนข้อ 13-14 ข้อ  
จ านวนฝัก 46-67 ฝัก แต่ละฝักมี 89-121 เมล็ด  ส่วนผลผลิตต่อไร่ระหว่าง 344-460 กิโลกรัมต่อไร่  มีน  าหนัก 
100 เมล็ด 17.9-19.3 กรัม  และมีความงอก 36.1-93.8 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 8)  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่า 
ทุกช่วงเวลาปลูกในฤดูฝนปี 2560  ท าให้ถั่วเหลืองมีการเจริญเติบโตดี  แตกกิ่ง ให้จ านวนข้อต่อต้น  จ านวนฝักต่อ
ต้น  และจ านวนเมล็ดต่อฝักดีมาก  ผลผลิตจึงสูงตามไปด้วย รวมถึงมีขนาดเมล็ดโตมาก  อาจเป็นเพราะช่วงเวลา
ดังกล่าวมีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง (ภาพที่ 15 และ 16)  แต่เมื่อพิจารณาความงอก
ของเมล็ดพันธุ์แล้ว ควรปลูกในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม  เนื่องจากมีความงอกสูงระหว่าง 
72.1-93.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานขั นต่ าของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ก าหนดไว้ว่า เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ส าหรับ
จ าหน่ายควรมีความงอกไม่ต่ ากว่า 65 เปอร์เซ็นต์ (กลุ่มส่งเสริมพืชน  ามันและพืชตระกูลถั่ว ส านักส่งเสริมและ
จัดการสินค้าเกษตร, 2560) 



ตารางท่ี 8  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองที่ปลูกโดยมีช่วงเวลาการปลูกที่แตกต่างกัน ในฤดูฝน      
จังหวัดแพร่ ปี 2560 

ช่วงเวลา 
ปลูก 

อาย ุ
เก็บเกี่ยว 

(วัน) 

ความสูง 
(ซม.) 

กิ่ง/ต้น ข้อ/ต้น ฝัก/ต้น เมลด็/ฝัก 
ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

น  าหนัก 
100 เมลด็ 

(กรัม) 

ความงอก 
(%) 

ต้น มิ.ย. 1 - - - - - - - - - 
กลาง มิ.ย. 119 60.0 4 14 67 121 383 18.7 36.1 
ต้น ก.ค. 111 56.3 5 13 62 120 445 19.3 58.1 
กลาง ก.ค. 106 52.0 3 13 48 89 411 19.1 72.1 
ต้น ส.ค. 102 77.1 3 14 57 115 460 17.9 80.0 
กลาง ส.ค. 90 74.8 2 14 46 89 344 18.6 93.8 

หมายเหตุ :  1 เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกมีความงอกต่ า ท าให้ต้นกล้าตาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15  ปริมาณน  าฝนระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่ว

เหลืองในจังหวัดแพร่ ฤดฝูน ปี 2560 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 16  อุณหภูมิระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใน

จังหวัดแพร่ ฤดฝูน ปี 2560 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาของช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และจังหวัดแพร่ ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 -2560 สรุปได้ ดังนี  
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 1. การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง ควรปลูกในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม เพราะ
มีการเจริญเติบโต ผลผลิต น  าหนัก 100 เมล็ด และเปอร์เซ็นต์ความงอก สูงกว่าช่วงเวลาที่เลยจากนี ไป  
 2. การปลูกถั่วเหลืองในฤดูฝน ควรปลูกช่วงต้นเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม และควรใช้ระยะ
ปลูกที่ห่างกว่าฤดูแล้ง (50x50 เซนติเมตร) จะท าให้ได้ผลผลิตและน  าหนัก 100 เมล็ดสูงกว่าช่วงเวลาหลังจากนี ไป 
แต่การผลิตถั่วเหลืองในฤดูฝนคุณภาพของถั่วเหลืองไม่สามารถน าไปเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ความ
งอกไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต ์
 จังหวัดแพร่ 
 1. การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง ควรปลูกในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เพราะมีการ
เจริญเติบโต  องค์ประกอบผลผลิต  ผลผลิต  ขนาดเมล็ด  และเปอร์เซ็นต์ความงอก ดีกว่าช่วงเวลาที่ปลูกหลังจาก
นี  
 2. การปลูกถั่วเหลืองในฤดูฝน ควรปลูกช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม เนื่องจากมีการ
เจริญเติบโต  องค์ประกอบผลผลิต  และผลผลิตดี  รวมถึงมีเปอร์เซ็นต์ความงอกดีมาก สามารถน าไปใช้เป็นเมล็ด



พันธุ์ได้  ทั งนี ขึ นอยู่กับปริมาณน  าฝนในแต่ละปี หากฝนตกมากในระยะสุกแก่ท าให้ผลผลิตเสียหายไม่สามารถเก็บ
ผลผลิตได้ 
 
 
 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองและผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง น าผลการศึกษาช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต 

ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดแพร่ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศในแหล่งผลิต 

11.ค าขอบคุณ  
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

รวมทั งผู้ตรวจสอบผลงานการทดลองสิ นสุด การศึกษาช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดแพร่ รวมทั งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ด าเนินงาน จนงานวิจัยส าเร็จได้ด้วยดี 
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