
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

 

1.ชุดโครงการ         : วิจัยและพัฒนาถั่วเหลือง 
 

2.โครงการ          : โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ 

                                       การน าไปใช้ประโยชน์ของถั่วเหลือง   

  กิจกรรม              : เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

  กิจกรรมย่อย(ถ้ามี)       : เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 

3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : ผลของระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุมของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น MHS17  

                                       ในแหล่งปลูกจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) 
 

4.คณะผู้ด าเนินงาน 

  หัวหน้าการทดลอง นายสุริยนต์  ดีดเหล็ก   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 

  ผู้ร่วมงาน  นายมณเทียน  แสนดะหมื่น  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 

      ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญญารัตน์  สุวรรณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน          

                      นางสาวรัชนี  โสภา   ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่          
 

5.บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุมของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น MHS17 ในแหล่งปลูกจังหวัด

แม่ฮ่องสอนอยู่ในโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการน าไปใช้ประโยชน์ของถั่วเหลือง     

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาถั่วเหลือง ด าเนินการภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ในปี 2556-2557 

ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุมที่เหมาะสมส าหรับการผลิตถั่วเหลือง

สายพันธุ์ดีเด่น MHS 17 เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดี โดยวางแผนการทดลองแบบ split plot design Main 

plot ได้แก่ ระยะปลูก 2 ระยะ คือ 1. ระยะ 50 x 20 เซนติเมตร และ 2. ระยะ 40 x 20 เซนติเมตร Sub plot ได้แก่ 

จ านวนต้นต่อหลุม 3 ระดับ คือ 1. 2 ต้นต่อหลุม 2. 3 ต้นต่อหลุม และ 3. 4 ต้นต่อหลุม ในฤดูแล้ง ปี 2556 และ ปี 

2557 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ การปลูกถั่วเหลืองโดยใช้

ระยะปลูก 40 x 20 เซนติเมตร ถั่วเหลืองให้ผลผลิตสูงสุดคือ 329 กิโลกรัมต่อไร ่ส าหรับจ านวนต้นต่อหลุม พบว่า การ



ปลูกถ่ัวเหลืองโดยใช้จ านวนต้น 3 ต้น และ 4 ต้นต่อหลุม ถั่วเหลืองให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกถั่วเหลืองโดยใช้จ านวนต้น 

2 ต้นต่อหลุม ในฤดูฝน พบว่า ผลผลิตถั่วเหลืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซนต์ การปลูกถั่วเหลืองโดยใช้ระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร และ 40 x 20 เซนติเมตร ถั่วเหลืองให้ผลผลิต

ระหว่าง 394-420 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับจ านวนต้นต่อหลุม พบว่า การปลูกถั่วเหลืองโดยใช้จ านวนต้น 2 ต้น 3 ต้น 

และ 4 ต้นต่อหลุม ถั่วเหลืองให้ผลผลิตระหว่าง 391-431 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การศึกษาผลของระยะปลูกและจ านวนต้น

ต่อหลุมของถั่วเหลืองในทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน ปี 2556 กับ ปี2557 ถั่วเหลืองให้ผลผลิตเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต ์
 

6.ค าน า 

ถั่วเหลืองจัดอยู่ในกลุ่มพืชที่ผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า แม้ว่าหลายฝาายทั้งภาครัแและเอกชนได้ร่วมมือกันใน

การส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองมาโดยตลอด แต่ผลผลิตถั่วเหลืองยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะความต้องการใช้ถั่วเหลืองคุณภาพดี เพ่ือการบริโภคและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จึงต้องมีการน า เข้าจาก

ต่างประเทศ โดยที่ในปี 2548 มีการน าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจ านวน 1,607,784 ตัน มูลค่า 18,636 ล้านบาท และในรูป

ของกากถั่วเหลืองจ านวน 1,881,417 ตัน มูลค่า 19,312 ล้านบาท ซึ่งในปี 2550 สามารถผลิตเมล็ดถั่วเหลืองได้เพียง 

226,843 ตัน ในขณะที่มีปริมาณความต้องการใช้เมล็ดถั่วเหลืองในประเทศจ านวน 1,749,343 ตัน โดยคาดคะเนว่าใน

ปี 2552 จะมีการน าเข้าทั้งในรูปแบบเมล็ด และกากถั่วเหลืองจ านวนประมาณ 4 ล้านตัน คิดเป็นเงินประมาณ สี่หมื่น

ล้านบาท  ซึ่งเกษตรกรไทยไม่สามารถที่จะผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ้นทุกปีได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมี

ความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมผลผลิตภายในประเทศให้มากขึ้นเพ่ือลดการน าเข้าซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี ลดการสูญเสีย

ของการขาดดุลการค้าจากผลกระทบของ FTA  ลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของราคาผลผลิตสินค้าเกษตรชนิด

อ่ืน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝน และข้าวในฤดูแล้ง รักษาความม่ันคงทางด้านอาหารและวิถีชุมชนให้คงอยู่เพ่ือเป็น

แานส าหรับการพัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืน 

แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า ตามความเป็นจริงแล้วเกษตรกรในบ้าน

เราก็คงไม่สามารถผลิตเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้หรือทดแทนการน าเข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเราสามารถผลิต

เพ่ิมได้มากเท่าไรก็จะทดแทนการน าเข้าได้เท่านั้น นั่นหมายถึง ลดการน าเข้าหรือประหยัดเงินตราของการสั่งซื้อเข้ามา 

ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหาร เช่น ข้าว 

ข้าวโพด และถั่วเหลือง จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองอยู่ระหว่าง 25-30 

องศาเซลเซียส (Whigham, 1983) แต่อุณหภูมิสูงขึ้นท าให้การสร้างเมล็ดและน้ าหนักเมล็ดลดลง และหากอุณหภูมิสูง



เกิน 37.7 องศาเซลเซียส มีผลท าให้การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองชะงัก (Howell, 1960) หรืออุณหภูมิที่สูงเกิน 40 

องศาเซลเซียส มีผลท าให้จ านวนฝักลดลงตั้งแต่ 57-71 เปอร์เซ็นต์ (Hartwig, 1970) จากการศึกษาโดยการใช้

แบบจ าลองสามารถพยากรณ์ได้ว่าอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นทุกๆ 5 องศาเซลเซียสจะมีผลท าให้ผลผลิตถั่วเหลืองลดลง (Curry 

et al, 1995) ผลผลิตและคุณภาพของถั่วเหลืองจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น การลดลงของผลผลิตถั่วเหลืองเป็นผล

มาจากขนาดเมล็ดที่ลดลง ซึ่งขนาดเมล็ดเป็นผลกระทบโดยตรงต่ออัตราและระยะเวลาการสะสมอาหารในเมล็ดเมื่อ

อุณหภูมิสูงขึ้น (Spiertz, 1974) ในขณะที่ นรีลักษณ์ และคณะ(2535) พบว่า ถั่วเหลืองสายพันธุ์  CM 9513-3  

สามารถตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงได้ดี เนื่องจากมีอายุสั้นและให้ผลผลิตต่อวันสูงกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ดังนั้นการศึกษาการ

ตอบสนองของถั่วเหลืองพันธุ์ต่างๆ เพ่ือประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จึงน่าจะเป็น

แนวทางในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว 

 

7.วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

  1.เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (สายพันธุ์ MHS 17) 

  2.ปุ๋ยเคมี 12-24-12 

  3.ไรโซเบียมถั่วเหลือง 

  4.สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 

วิธีการ 

การศึกษาผลของระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุมของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น MHS17 ในแหล่งปลูกจังหวัด

แม่ฮ่องสอนอยู่ในโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการน าไปใช้ประโยชน์ของถั่วเหลือง     

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาถั่วเหลือง ด าเนินการภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ในปี 2556-2557 

ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุมที่เหมาะสมส าหรับการผลิตถั่วเหลือง

สายพันธุ์ดีเด่น MHS 17 เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพท่ีดี โดยวางแผนการทดลองแบบ split plot design 4 ซ้ า  

Main plot ได้แก่ ระยะปลูก 2 ระยะ คือ 

    1. ระยะ 50 x 20 เซนติเมตร 

    2. ระยะ 40 x 20 เซนติเมตร 

   Sub plot ได้แก่ จ านวนต้นต่อหลุม 3 ระดับ 

    1. จ านวน 2 ต้นต่อหลุม 



    2. จ านวน 3 ต้นต่อหลุม 

    3. จ านวน 4 ต้นต่อหลุม 
 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

เตรียมแปลงทดลองย่อยขนาด 3 x 5  ตารางเมตร จ านวน 24 แปลง น าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น 

MHS 17 คลุกเชื้อไรโซเบียมแล้วปลูก โดยใช้ระยะปลูกตามกรรมวิธีที่ก าหนด พ่นสารคุมและฆ่าวัชพืชหลังหยอดและ

กลบเมล็ดถั่วเหลือง เมื่อถั่วเหลืองงอกได้ 7-10 วัน พ่นสารป้องกันหนอนแมลงวันเจาะล าต้น เมื่อถั่วเหลืองอายุ 3 

สัปดาห์ ถอนแยกถั่วเหลืองให้เหลือจ านวนต้นต่อตามกรรมวิธี ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้น

ก าจัดวัชพืชและพูนโคน พ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูตามความจ าเป็นและเหมาะสม ส าหรับการให้น้ า  ฤดูฝนจะอาศัย

น้ าฝนตามธรรมชาติ ฤดูแล้งจะให้น้ าประมาณ 10-15 วันต่อครั้ง 

 

การบันทึกข้อมูล 

- เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกเพ่ือวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน 

- วันปลูก  วันงอก  วันออกดอก 50 %  สีดอก   

- วันแก่ (ฝักแก่ 95 %) และวันเก็บเก่ียว (R8) 

- จ านวนหลุมเก็บเกี่ยว และจ านวนต้นเก็บเกี่ยว 

- ความสูง  จ านวนข้อ  กิ่ง  จ านวน ฝัก/ต้น  และจ านวนเมล็ด/ต้น (สุ่ม 10 ต้น) 

   - ผลผลิตต่อแปลงย่อย และน้ าหนัก 100 เมล็ด ที่มีความชื้น 12 % 
  

ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) ตุลาคม 2555 - กันยายน 2557 ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน 
 

สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 
 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การศึกษาผลของระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุมของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น MHS17 ในแหล่งปลูกจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ด าเนินการภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ในปี 2556-2557 ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน โดย

วางแผนการทดลองแบบ split plot design Main plot ได้แก่ ระยะปลูก 2 ระยะ Sub plot ได้แก่ จ านวนต้นต่อ

หลุม 3 ระดบั พบว่า ฤดูแล้ง ปี 2556 ระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุมไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์กัน ผลผลิตเฉลี่ยของระยะ

ปลูกทั้ง 2 ระยะ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ คือ ผลผลิตเฉลี่ยของ



ระยะปลูก  50 x 20 เซนติเมตร และ 40 x 20 เซนติเมตร มีค่าเท่ากับ 431 และ 422 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ แต่

ผลผลิตเฉลี่ยของจ านวนต้นต่อหลุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ 

โดยจ านวนต้น 3 ต้นและ 4 ต้นต่อหลุมให้ผลผลิตสูงกว่าจ านวนต้น 2 ต้นต่อหลุม ส าหรับค่าเฉลี่ยน้ าหนัก 100 เมล็ด

ของระยะปลูกทั้ง 2 ระยะ และจ านวนต้นต่อหลุมทั้ง 3 ระดับ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ คือ ค่าเฉลี่ยน้ าหนัก 100 เมล็ดของระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร และ 40 x 20 เซนติเมตร  

มีค่าเท่ากับ 13.5 กรัม และ 13.2 กรัม ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยน้ าหนัก 100 เมล็ดของจ านวนต้น 2 ต้น,  3 ต้น และ 4 

ต้นต่อหลุม มีค่าเท่ากัน 13.1 กรัม, 13.6 กรัม และ 13.3 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ในฤดูแล้ง ปี 2557 ระยะปลูก

และจ านวนต้นต่อหลุมไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์กัน ผลผลิตเฉลี่ยของระยะปลูกทั้ง 2 ระยะ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ คือ ผลผลิตเฉลี่ยของระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร และ 40 x 20 

เซนติเมตร มีค่าเท่ากับ 208 และ 227 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ แต่ผลผลิตเฉลี่ยของจ านวนต้นต่อหลุม มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยจ านวนต้น 4 ต้นต่อหลุมให้ผลผลิตสูงสุด 

คือ 245 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนจ านวนต้น 2 ต้นต่อหลุม ให้ผลผลิตต่ าสุด คือ 188 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับค่าเฉลี่ยน้ าหนัก 

100 เมล็ดของระยะปลูกทั้ง 2 ระยะ และจ านวนต้นต่อหลุมทั้ง 3 ระดับ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์คือ ค่าเฉลี่ยน้ าหนัก 100 เมล็ดของระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร และ 40 x 20 

เซนติเมตร มีค่าเท่ากับ 13.7 กรัม และ 13.6 กรัม ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยน้ าหนัก 100 เมล็ดของจ านวนต้น 2 ต้น, 3 

ต้น และ 4 ต้นต่อหลุม มีค่าเท่ากัน 13.8 กรัม, 13.8 กรัม และ 13.4 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 1 ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) และน้ าหนัก 100 เมล็ด (กรัม) ของถั่วเหลืองที่ใช้ระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุม  

              แตกต่างกัน ในฤดูแล้งปี 2556 

กรรมวิธี 
จ านวนต้นต่อหลมุ1/ 

เฉลี่ย1/ 
2 ต้น 3 ต้น 4 ต้น 

ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) 

50 x 20 345  460  460  431 

40 x 20 265  450  478  422 

เฉลี่ย1/ 355 b 455 a 469 a 426 

CV (a) = 4.40 % 

CV (b) = 7.60 % 



น้ าหนัก 100 เมล็ด (กรัม) 

50 x 20 13.5 13.4 13.5 13.5 

40 x 20 12.8 13.7 13.1 13.2 

เฉลี่ย1/ 13.1 13.6 13.3 13.3 

CV (a) = 5.3 % 

CV (b) = 6.5 % 
1/ ค่าเฉลี่ยของระยะปลูก หรือ ค่าเฉลี่ยของจ านวนต้นต่อหลุมที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที่ระดับ 

 ความเชื่อมั่น 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) และน้ าหนัก 100 เมล็ด (กรัม) ของถั่วเหลืองที่ใช้ระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุม  

              แตกต่างกัน ในฤดูแล้ง ปี 2557 

กรรมวิธี 
จ านวนต้นต่อหลุม1/ 

เฉลี่ย1/ 
2 ต้น 3 ต้น 4 ต้น 

ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) 

50 x 20 174  219 234  208 

40 x 20 203 221 257  227 

เฉลี่ย1/ 188 b 220 ab 245 a 218 

CV (a) = 7.80 % 

CV (b) = 16.5 % 



น้ าหนัก 100 เมล็ด (กรัม) 

50 x 20 13.6ab 13.9 a 13.6ab 13.7 

40 x 20 13.9 a 13.6ab 13.2 b 13.6 

เฉลี่ย1/ 13.8 13.8 13.4 13.6 

CV (a) = 7.00 % 

CV (b) = 3.40 % 
1/ ค่าเฉลี่ยของระยะปลูก หรือ ค่าเฉลี่ยของจ านวนต้นต่อหลุมที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที่ระดับ 

 ความเชื่อมั่น 95% 

 

เมื่อน าข้อมูลผลผลิตถั่วเหลืองที่ใช้ระยะปลูก และจ านวนต้นต่อหลุม ในฤดูแล้ง ปี 2556 และ ปี 2557 มา

วิเคราะห์รวม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ การปลูก        

ถั่วเหลืองโดยใช้ระยะปลูก 40 x 20 เซนติเมตร ถั่วเหลืองให้ผลผลิต 329 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการปลูกถั่วเหลืองโดยใช้

ระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร ถั่วเหลืองให้ผลผลิต 315 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับจ านวนต้นต่อหลุม พบว่า การปลูก   

ถั่วเหลืองโดยใช้จ านวนต้น 3 ต้น และ 4 ต้นต่อหลุม ถั่วเหลืองให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกถั่วเหลืองโดยใช้จ านวนต้น    

2 ต้นต่อหลุม และการศึกษาผลของระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุมของถั่วเหลืองในฤดูแล้ง ปี 2556 กับ ปี2557    

ถั่วเหลืองให้ผลผลิตเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ กล่าวคือ ถั่วเหลือง

ในฤดแูล้ง ปี 2556 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 426 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนถั่วเหลืองในฤดูแล้ง ปี 2557 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 217 กิโลกรัม

ต่อไร่ (ตารางท่ี 3) 

 

 

ตารางท่ี 3 ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) ของถั่วเหลืองทีใ่ช้ระยะปลูก และจ านวนต้นต่อหลุมแตกต่างกัน ในฤดูแล้ง ปี 2556  

 และ ปี 2557 

กรรมวิธี 
ปี 

เฉลี่ย1/ 
25561/ 25571/ 

ระยะปลูก    

50 x 20 421 209 315 b 

40 x 20 431 227 329 a 



เฉลี่ย1/ 426 a 217 b 322 

จ านวนต้น    

2 ต้น 355 189 272 b 

3 ต้น 455 220 337 a 

4 ต้น 469 245 357 a 

เฉลี่ย1/ 426 a 217 b 322 
1/ ค่าเฉลี่ยของระยะปลูก หรือ ค่าเฉลี่ยของจ านวนต้นต่อหลุม หรือ ปีท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที ่ 

 ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 

ฤดูฝน ปี 2556 ระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุมไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์กัน ผลผลิตเฉลี่ยของระยะปลูกทั้ง 2 

ระยะ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ คือ ผลผลิตเฉลี่ยของระยะปลูก  50 

x 20 เซนติเมตร และ 40 x 20 เซนติเมตร มีค่าเท่ากับ 450 และ 461 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และผลผลิตเฉลี่ยของ

จ านวนต้นต่อหลุม ก็ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยผลผลิตเฉลี่ยของ

จ านวนต้น 2 ต้น, 3 ต้นและ 4 ต้นต่อหลุม มีค่าเท่ากับ 454, 439 และ 474 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับค่าเฉลี่ยน้ าหนัก 

100 เมล็ดของระยะปลูกทั้ง 2 ระยะ และจ านวนต้นต่อหลุมทั้ง 3 ระดับ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ (ตารางที่ 4) ปี 2557 ผลการทดลองก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับ ปี 2556 คือ 

ระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุมไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์กัน ผลผลิตเฉลี่ยของระยะปลูกทั้ง 2 ระยะ ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ คือ ผลผลิตเฉลี่ยของระยะปลูก  50 x 20 เซนติเมตร และ 40 x 

20 เซนติเมตร มีค่าเท่ากับ 338 และ 380 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และผลผลิตเฉลี่ยของจ านวนต้นต่อหลุม ก็ไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยผลผลิตเฉลี่ยของจ านวนต้น 2 ต้น, 3 ต้น

และ 4 ต้นต่อหลุม มีค่าเท่ากับ 348, 343 และ 388 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 5) 

 

 

ตารางที่ 4 ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) และน้ าหนัก 100 เมล็ด (กรัม) ของถั่วเหลืองที่ใช้ระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุม  

              แตกต่างกัน ในฤดูฝน ปี 2556 

กรรมวิธี 
จ านวนต้นต่อหลุม1/ 

เฉลี่ย1/ 
2 ต้น 3 ต้น 4 ต้น 



น้ าหนัก 100 เมล็ด (กรัม) 

50 x 20 12.4 12.9 12.9 12.7 

40 x 20 12.2 12.7 12.9 12.6 

เฉลี่ย1/ 12.3 12.8 12.9 12.7 

CV (a) = 3.00 % 

CV (b) = 6.80 % 

ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) 

50 x 20 428 455 468 450 

40 x 20 480 423 480 461 

เฉลี่ย1/ 454 439 474 455 

CV (a) = 21.5 % 

CV (b) = 13.4 % 
1/ ค่าเฉลี่ยของระยะปลูก หรือ ค่าเฉลี่ยของจ านวนต้นต่อหลุมที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที่ระดับ 

 ความเชื่อมั่น 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 5 ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) และน้ าหนัก 100 เมล็ด (กรัม) ของถั่วเหลืองที่ใช้ระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุม  

              แตกต่างกัน ในฤดูฝน ปี 2557 

กรรมวิธี 
จ านวนต้นต่อหลุม1/ 

เฉลี่ย1/ 
2 ต้น 3 ต้น 4 ต้น 

น้ าหนัก 100 เมล็ด (กรัม) 

50 x 20 13.5 14.0 13.5 13.6 

40 x 20 13.1 14.4  12.6  13.3 

เฉลี่ย1/ 13.3ab 14.2 a 13.0 b 13.5 

CV (a) = 6.12 % 

CV (b) = 6.40 % 

ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) 

50 x 20 325  305  385  338 

40 x 20 370  380  390  380 

เฉลี่ย1/ 348  343  388  359 

CV (a) = 21.4 % 

CV (b) = 18.9 % 
1/ ค่าเฉลี่ยของระยะปลูก หรือ ค่าเฉลี่ยของจ านวนต้นต่อหลุมที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที่ระดับ 

 ความเชื่อมั่น 95% 

 

เมื่อน าข้อมูลผลผลิตถั่วเหลืองที่ใช้ระยะปลูก และจ านวนต้นต่อหลุม ในฤดูฝน ปี 2556 และ ปี 2557 มา

วิเคราะห์รวม พบว่า ผลผลิตถั่วเหลืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ การ

ปลูกถั่วเหลืองโดยใช้ระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร และ 40 x 20 เซนติเมตร ถั่วเหลืองให้ผลผลิตระหว่าง 394-420 

กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับจ านวนต้นต่อหลุม พบว่า การปลูกถ่ัวเหลืองโดยใช้จ านวนต้น 2 ต้น 3 ต้น และ 4 ต้นต่อหลุม ถั่ว

เหลืองให้ผลผลิตระหว่าง 391-431 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การศึกษาผลของระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุมของถั่วเหลือง

ในฤดูฝน ปี 2556 กับ ปี2557 ถั่วเหลืองให้ผลผลิตเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซนต์ กล่าวคือ ถั่วเหลืองในฤดูแล้ง ปี 2556 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 455 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนถั่วเหลืองในฤดูแล้ง ปี 2557 

ให้ผลผลิตเฉลี่ย 359 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 6)  



 

 

 

ตารางท่ี 6 ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) ของถั่วเหลืองที่ใช้ระยะปลูก และจ านวนต้นต่อหลุมแตกต่างกัน ในฤดูฝน ปี 2556  

 และ ปี 2557 

กรรมวิธี 
ปี1/ 

เฉลี่ย1/ 
2556 2557 

ระยะปลูก    

50 x 20 450 338 394 

40 x 20 460 380 420 

เฉลี่ย1/ 455 a 359 b 407 

จ านวนต้น    

2 ต้น 454 348 401 

3 ต้น 439 343 391 

4 ต้น 473 388 431 

เฉลี่ย1/ 455 a 359 b 407 
1/ ค่าเฉลี่ยของระยะปลูก หรือ ค่าเฉลี่ยของจ านวนต้นต่อหลุม หรือ ปีท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที ่ 

 ระดับความเช่ือมั่น 95% 

 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาผลของสายพันธุ์ดีเด่น MHS17 ในแหล่งปลูกจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการน าไปใช้ประโยชน์ของถั่วเหลือง     ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาถั่วเหลือง ด าเนินการ

ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ในปี 2556-2557 ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน ผลการทดลองสรุปได้ดังนี้ 

คือ 

1.การปลูกถ่ัวเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น MHS17 ในฤดูแล้ง ควรใชระยะปลูก 40 x 20 เซนติเมตร และใช้จ านวน

ต้น 3-4 ต้นต่อหลุม 



2.การปลูกถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น MHS17 ในฤดูฝน ระยะปลูกและจ านวนต้นต่อหลุมของถั่วเหลือง ให้

ผลผลิตไม่แตกต่างกัน 
 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. เกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองไปปรับใช้ ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2. เกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองของกรมวิชาการเกษตร ใน  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร่วมกับนักวิจัย 

 
 

11.ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน นักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยพืชไร่

เชียงใหม่ และผู้ตรวจสอบการจัดท าผลงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการน าไปใช้

ประโยชน์ของถั่วเหลือง รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการด าเนินงาน จนงานวิจัยส าเร็จได้

ด้วยดี 
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