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5.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 
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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. 
บทคัดยอ 
 การศึกษาของชวงปลูกตอการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในจังหวัดแมฮองสอนและ
จังหวัดแพรอยูในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเมล็ดพันธุ  ดําเนินการภายในศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
แมฮองสอนและศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพรในป 2559-2560 มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบชวงเวลาการปลูกท่ี
เหมาะสมสําหรับการผลิตถ่ัวเหลืองพันธุเชียงใหม 60 เพ่ือใหไดผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุท่ีดี  วางแผนการทด
ทดลองแบบ RCB มี 4 ซํ้า 6 กรรมวิธี (ชวงเวลา) โดยปลูกถ่ัวเหลืองในชวงเวลา 6 ชวง แตละชวงหางกัน 15 วัน 
ดําเนินการทดลองท้ังฤดูแลงและฤดูฝน  ฤดูแลง ไดแก 1) ตนเดือนพฤศจิกายน  2) กลางเดือนพฤศจิกายน  3) ตน
เดือนธันวาคม  4) กลางเดือนธันวาคม  5) ตนเดือนมกราคม  และ 6) กลางเดือนมกราคม  ฤดูฝน ไดแก 1) ตนเดือน
มิถุนายน  2) กลางเดือนมิถุนายน  3) ตนเดือนกรกฎาคม  4) กลางเดือนกรกฎาคม  5) ตนเดือนสิงหาคม  และ 6) 
กลางเดือนสิงหาคม  ผลการทดลอง พบวา  ชวงเวลาปลูกถ่ัวเหลืองท่ีเหมาะสมของจังหวัดแมฮองสอนในฤดูแลงคือ 
กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม เพราะมีการเจริญเติบโต  ผลผลิต  น้ําหนัก 100 เมล็ด  และ
เปอรเซ็นตความงอกสูงกวา  และในฤดูฝนคือ ตนเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม  และควรใชระยะปลูกท่ีหาง 
กวาฤดูแลง (50x50 เซนติเมตร) จะทําใหไดผลผลิตและน้ําหนัก 100 เมล็ดสูงกวาชวงเวลาหลังจากนี้ไป  แตการผลิต
ถ่ัวเหลืองในฤดูฝนคุณภาพของถ่ัวเหลืองไมสามารถนําไปเปนเมล็ดพันธุได เนื่องจากเปอรเซ็นตความงอกไมถึง 30 
เปอรเซ็นต  สวนชวงเวลาปลูกถ่ัวเหลืองท่ีเหมาะสมของจังหวัดแพรในฤดูแลงคือ กลางเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือน
ธันวาคม เพราะมีการเจริญเติบโต  องคประกอบผลผลิต  ผลผลิต  ขนาดเมล็ด  และเปอรเซ็นตความงอก ดีกวา
ชวงเวลาท่ีปลูกหลังจากนี้  และในฤดูฝนคือ กลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม เนื่องจากมีการเจริญเติบโต  
องคประกอบผลผลิต  และผลผลิตดี  รวมถึงมีเปอรเซ็นตความงอกดีมาก สามารถนําไปใชเปนเมล็ดพันธุได  ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับปริมาณน้ําฝนในแตละป หากฝนตกมากในระยะสุกแกทําใหผลผลิตเสียหายไมสามารถเก็บผลผลิตได 
 อยางไรก็ตามการศึกษาของชวงปลูกตอการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในจังหวัด
แมฮองสอนและจังหวัดแพร ไดดําเนินการในปงบประมาณ 2559 -2560 เปนชวงเวลาท่ีสภาพอากาศแปรปรวน คือใน
ฤดูแลงประสบปญหาหนาวเย็นในชวงแรกและและมีอากาศรอนจัดในชวงติดฝกออนถึงเก็บเก่ียว และขาดน้ํา ทําใหผล
ผลิตและคุณภาพของถ่ัวเหลืองต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  สวนในฤดูฝนจะมีฝนตกและความชื้นในอากาศสูงในชวงเก็บ
เก่ียวทําใหผลผลิตถูกเชื้อราเขาทําลายเสียหายเปนอันมาก 

 
 



6.คํานํา 
จังหวัดแมฮองสอน มีพ้ืนท่ีปลูกถ่ัวเหลืองประมาณ 60,000 ไร (สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน, 2556; 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) จากสถิติ พบวา พ้ืนท่ีปลูกถ่ัวเหลืองในแตละปของจังหวัดมีจํานวนเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงเพียงเล็กนอย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกถ่ัวเหลืองของประเทศลดลงมากกวารอยละ 70 ท้ังนี้เนื่องจากการปลูกถ่ัว
เหลืองในจังหวัดแมฮองสอน เปนการผลิตเชิงวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจชุมชนมากกวาเชิงการคา โดยนําผลผลิตถ่ัว
เหลืองมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารพ้ืนบาน ซ่ึงใชภูมิปญญาของคนในทองถ่ิน เพ่ือใชในการบริโภคในครัวเรือน 
ไดแก ถ่ัวเนาซา ถ่ัวเนาแข็บหรือแผน ถ่ัวเนาหอหรือถ่ัวเนาเมอะ ถ่ัวเนาทรงเครื่อง สวนท่ีเหลือจากการบริโภคภายใน
ครัวเรือน นํามาจําหนายเปนของวาง ของฝากของจังหวัด เปนธุรกิจภายในครอบครัว สรางรายไดและคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูใหดีข้ึน ลักษณะการปลูกถ่ัวเหลืองในจังหวัดแมฮองสอนมีท้ังสภาพไรและสภาพหลังนา โดยในสภาพไร
เกษตรกรนิยมปลูกพันธุพ้ืนเมืองหรือพันธุทองถ่ินหรือท่ีเรียกโดยท่ัวไปวา ถ่ัวเหลืองตาแดงหรือถ่ัวตาแดง สวนสภาพ
หลังนานิยมปลูกพันธุเชียงใหม 60 คิดเปนสัดสวนรอยละ 30 หรือ 18,000 ไร เกษตรกรมีความตองการเมล็ดพันธุถ่ัว
เหลือง พันธุเชียงใหม 60 จํานวน 270 ตันตอป เมล็ดพันธุท่ีเกษตรกรใชสวนหนึ่งมาจากแหลงผลิตจากจังหวัดอ่ืนๆ เชน 
เชียงใหม และจากการผลิตไวใชเองของเกษตรกร แตพบวา เกิดปญหาความไมตอเนื่องของเมล็ดพันธุ เมล็ดพันธุขาด
แคลน เมล็ดพันธุปน และไมมีคุณภาพ เปอรเซ็นตความงอกต่ํา แหลงปลูกท่ีสําคัญคือ อําเภอปาย แมลานอย แมสะ
เรียง และเมือง (สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน, 2556) สําหรับชวงเวลาการปลูก ในฤดูแลงเกษตรกรเริ่มปลูกใน
เดือนธันวาคมไปจนกระท่ังเดือนมกราคม สวนในฤดูฝนเกษตรกรจะเริ่มปลูกเม่ือมีฝนเริ่มตก เริ่มประมาณปลายเดือน
พฤษภาคมไปจนกระท่ังชวงปลายฝนคือชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีการเลื่อนเวลาปลูกถ่ัว
เหลืองโดยเริ่มปลูกในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงข้ึนอยูกับพืชหลักท่ีปลูกรวมระบบ ไดแก ขาว ขาวโพด ตั้งแตชวงการปลูก 
อายุสุกแกและชวงเวลาเก็บเก่ียว โดยการปลูกขาวในจังหวัดแมฮองสอน บางพ้ืนท่ีมีการปลูกในชวงเดือนกรกฎาคม 
และเก็บเก่ียวในชวงตนเดือนพฤศจิกายน ทําใหถ่ัวเหลืองเลื่อนการปลูกข้ึนมาในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน ในบาง
พ้ืนท่ีมีการปลูกขาวในเดือนสิงหาคมและทําเก็บเก่ียวตนเดือนธันวาคม ทําใหชวงการปลูกเริ่มตั้งแตปลายเดือนธันวาคม
ถึงเดือนมกราคม นอกจากนี้ในเขตพ้ืนท่ีชลประทานก็มีปจจัยของตารางการปลอยน้ําเปนตัวกําหนดดวย ซ่ึงการปลูกใน
แตละชวงทําใหเกิดผลกระทบตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง นอกจากนี้พ้ืนท่ีใกลเชิงเขามี
การปลูกขาวโพดเปนพืชหลักกอนการปลูกถ่ัวเหลืองและทําการเก็บเก่ียวในเดือนธันวาคม มีความตองพันธุถ่ัวเหลือง
อายุสั้นกวาพันธุเชียงใหม 60 เชน พันธุเชียงใหม 2 สวนสภาพท่ีดอนซ่ึงตองอาศัยน้ําฝนตามธรรมชาติ ตารางการปลูก
จะแปรปรวนไปตามฤดูกาลของฝน ในบางพ้ืนท่ีอาจประสบปญหาฝนท้ิงชวง ทําใหมีผลตอการใหผลผลิตเมล็ดพันธุถ่ัว
เหลือง (กรมสงเสริมการเกษตร, 2557) ในสภาพหลังนา พบวา การปลูกใหเสร็จกอนสิ้นเดือนธันวาคมจะไดผลดี 
สามารถหลีกเหลี่ยงอากาศหนาวเย็นขณะเริ่มงอกได ในชวงการติดฝกสรางเมล็ดอุณหภูมิไมสูงมาก และท่ีสําคัญยิ่งอีก
ประการ คือ เก็บเก่ียวไดกอนท่ีจะมีฝนตกตนฤดูฝน ในชวงตนเดือนเมษายน เพราะถาถ่ัวเหลืองถูกฝนในระยะสุกแกถึง
ชวงเก็บเก่ียวจะทําใหผลผลิตเสียหายและเมล็ดพันธุมีคุณภาพต่ํา ขณะท่ีฤดูฝน ชวงเวลาท่ีเหมาะสม คือ กลางเดือน
กรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม การปลูกกอนหนานี้ชวงเก็บเก่ียวอาจจะกระทบชวงท่ีฝนตกหนัก แตปจจุบันเกิดความ
แปรปรวนของฝนท่ีตก ดังนั้นการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในในชวงเวลาท่ีเหมาะสม ก็จะทําใหไดเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีมี
ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี 

จังหวัดแพร มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกถ่ัวเหลือง เปนอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดเชียงใหม เปนพืชสําคัญท่ีมี
อายุคอนขางสั้น และตองการน้ําในปริมาณท่ีนอย เกษตรกรในจังหวัดแพร ปลูกถ่ัวเหลือง 2 ฤดูตอป คือ ตนฤดูฝน 



และฤดูแลง แหลงปลูกท่ีสําคัญ คือ อําเภอหนองมวงไข เมืองแพร รองกวาง เดนชัย และสูงเมน ถ่ัวเหลืองฤดูฝน จะเริ่ม
ปลูกในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เก็บเก่ียวสิงหาคม-กันยายน พืชแขงขันท่ีสําคัญ ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว หากปไหน
ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวสูงจะทําใหเกษตรกรตัดสินใจหันไปปลูก ฤดูแลงเกษตรกรเริ่มการเพาะปลูกประมาณเดือน
ธันวาคม-มกราคม เก็บเก่ียวประมาณมีนาคม-เมษายน สวนมากจะปลูกเปนพืชหลังนาในเขตชลประทาน ในป 
2555/56 พ้ืนท่ีปลูกถ่ัวเหลืองลดลงจากป 2554/55 รอยละ 50 เนื่องจากถ่ัวเหลืองในปท่ีผานมา ประสบปญหาภัยแลง 
ทําใหผลผลิตลดลง (สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร, 2556) ในป 2554-2555 มีพ้ืนท่ีปลูกถ่ัวเหลืองเปนอันดับหนึ่งของ
ประเทศ คือ 50,000 ไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) แตใหผลผลิตนอยกวาจังหวัดเชียงใหมและ
แมฮองสอนท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกเปนอันดับ 2 และ 3 ตามลําดับ เนื่องมาจากปริมาณน้ําไมเพียงพอ เมล็ดพันธุคุณภาพไมดี 
ประกอบกับเกษตรกรมีการจัดการการผลิตท่ีไมถูกตองและเหมาะสม ทําใหถ่ัวเหลืองมีปริมาณและคุณภาพลดลง 
เปาหมายในป 2557 จะมีถ่ัวเหลืองท่ีสามารถเพ่ิมคุณภาพและราคาไดไมนอยกวา 1,300 ตัน มูลคาไมนอยกวาปละ 40 
ลานบาท (นิกร 2556) เกษตรกรจังหวัดแพรนิยมปลูกถ่ัวเหลืองพันธุเชียงใหม 60 มากกวาพันธุอ่ืนๆ ถึงรอยละ 95 
เนื่องจากมีเมล็ดโตและใหผลผลิตสูง ฝกไมแตกงาย เปนพันธุท่ีมีก่ิงนอย แตใหจํานวนฝกมาก สามารถเพ่ิมจํานวนตน
ตอไรไดและผลผลิตจะเพ่ิมสูงข้ึนดวย ตอบสนองตอปุยอัตราต่ําไดดีกวา สจ.4 และ สจ. 5 ปลูกไดท้ังฤดูฝนและฤดูแลง
และทนทานตอโรครา (พรรณพิมล, 2557) เกษตรกรมีความตองการเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง พันธุเชียงใหม 60 จํานวน 
750 ตันตอป เมล็ดพันธุท่ีเกษตรกรใชสวนหนึ่งมาจากแหลงผลิตจากจังหวัดอ่ืนๆ เชน เชียงใหม และจากการผลิตไวใช
เองของเกษตรกร แตพบวา เกิดปญหาความไมตอเนื่องของเมล็ดพันธุ เมล็ดพันธุขาดแคลน เมล็ดพันธุปน และไมมี
คุณภาพ เปอรเซ็นตความงอกต่ํา ปจจุบันมีการเลื่อนเวลาปลูกถ่ัวเหลืองโดยเริ่มปลูกในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงข้ึนอยูกับ
พืชหลักท่ีปลูกรวมระบบ ไดแก ขาว ขาวโพด ตั้งแตชวงการปลูก อายุสุกแกและชวงเวลาเก็บเก่ียว โดยการปลูกขาวใน
จังหวัดแพร บางพ้ืนท่ีมีการปลูกในชวงเดือนกรกฎาคม และเก็บเก่ียวในชวงตนเดือนพฤศจิกายน ทําใหถ่ัวเหลืองเลื่อน
การปลูกข้ึนมาในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน ในบางพ้ืนท่ีมีการปลูกขาวในเดือนสิงหาคมและทําเก็บเก่ียวตนเดือน
ธันวาคม ทําใหชวงการปลูกเริ่มตั้งแตปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม สวนฤดูฝนชวงเวลาปลูกจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามฤดูกาลของฝนท่ีตก ซ่ึงการปลูกในแตละชวงทําใหเกิดผลกระทบตอการเจริญเติบโตและการให ผลผลิตเมล็ดพันธุ
ถ่ัวเหลือง 

การผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในเขตภาคเหนือตอนบน นิยมปลูกตามหลังการทํานาขาว โดยมีระยะปลูกในราว
กลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคมของทุกป และมีชวงการเก็บเก่ียวราวเดือนเมษายนอันเปนชวงท่ีมีสภาพแหง
แลงและอุณหภูมิสูง ซ่ึงในสภาพดังกลาวจะสงผลใหผลผลิตมีคุณภาพลดลง จึงกลาวไดวาระยะเวลาปลูกมีผลตอ
ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง เพราะสงผลใหชวงระยะเวลาเจริญเติบโตและชวงการพัฒนาเมล็ด ไดรับ
ผลกระทบจากสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมจากการท่ีมีระยะเวลาปลูกเร็วหรือลาไปจากระยะเวลาปลูกตามปกติ 
(Hsiao, 1973; Begg and Turner,1976; Levitt, 1980 Gregg, 1981; Whitam,1984) 

ผลของวันปลูกท่ีมีตอคุณภาพเมล็ดถ่ัวเหลือง ในสภาพการปลูกไรนาตาหลังการทํานา ในเขตพ้ืนท่ีกลุม
เกษตรกร ทํานาสันมหาพน ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวันปลูก 3 ระยะ คือ ปลูกในวันท่ี 
20 ธันวาคม วันท่ี 30 ธันวาคม และวันท่ี 10 มกราคม พบวา วันปลูกท่ี 30 ธันวาคม จะใหผลผลิตสูงท่ีสุด 476 
กิโลกรัม/ไร เนื่องจากเกษตรกรมีความพรอมในการเตรียมแปลง และการจัดการใหน้ําในระดับแปลงตอแปลงไมเปน
อุปสรรค และพบวาในวันปลูกท่ี 10 มกราคม จะมีเปอรเซ็นตเมล็ดเสียสูงท่ีสุดถาเก็บเก่ียวตามอายุสุกแกทางสรีรวิทยา 
และเม่ือทําการเก็บรักษานาน 4 เดือนในอุณหภูมิหองปกติ พบวา วันปลูกท่ี 20 และ 30 ธันวาคม เมล็ดจะมี



เปอรเซ็นตความงอกสูงกวาวันปลูกท่ี 10 มกราคม ประมาณ 7เปอรเซ็นต (อรรณพ, 2532) และไดรายงานอีกวา 
ปญหาสําคัญท่ีทําใหคุณภาพถ่ัวเหลืองต่ํา คือ ถ่ัวเหลืองมีชวงสุกอยูในชวงตนฤดูฝน เมล็ดไดรับความเสียหาย ซ่ึง
แนวทางหนึ่งของการปญหา คือ เลื่อนวันปลูกใหเร็วข้ึนกวาเดิม (Smiciklas et al., 1989) 

ฤดูปลูกถ่ัวเหลืองหรือชวงเวลาปลูกมีความสําคัญตอการผลิตเมล็ดพันธุใหมีคุณภาพดีตรงตามเปาหมาย ฤดู
แลง ชวงเวลาท่ีเหมาะสม คือ ตั้งแตกลางเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม แตถาสามารถปลูกไดเร็วโดยปลูกใหเสร็จ
กอนสิ้นเดือนธันวาคมจะไดผลดีมาก ท้ังนี้เพราะสามารถหลีกเหลี่ยงอากาศหนาวเย็นขณะเริ่มงอกไดในชวงการติดฝก
สรางเมล็ดอุณหภูมิไมสูงมาก และท่ีสําคัญยิ่งอีกประการ คือ เก็บเก่ียวไดกอนท่ีจะมีฝนตกตนฤดูฝน ในชวงตนเดือน
เมษายน เพราะถาถ่ัวเหลืองถูกฝนในระยะสุกแกถึงชวงเก็บเก่ียวจะทําใหผลผลิตเสียหายและเมล็ดพันธุมีคุณภาพต่ํา 
ฤดูฝนชวงเวลาท่ีเหมาะสม คือ กลางเดือนกรกฎาคม ถึงกลางเดือนสิงหาคม การปลูกกอนหนานี้ชวงเก็บเก่ียวอาจจะ
กระทบชวงท่ีฝนตกหนัก สําหรับถ่ัวเหลืองพันธุนครสวรรค 1 แนะนําใหปลูกตนฝน ถาปลูกปลายฝนเมล็ดจะปริและ
แตก (สถาบันวิจัยพืชไร, 2554) 

ชวงปลูก เปนปจจัยท่ีสําคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ ซ่ึงชวงวันปลูกท่ีเหมาะสมในขณะท่ีเมล็ดพืชกําลังพัฒนา
และสุกแกบนตนนั้น หากสภาพอากาศไมเหมาะสม เชน ฝนตก ความชื้นสัมพัทธในอากาศสูง อุณหภูมิสูง การขาดน้ํา 
สภาวะแลงจัด จะสงผลกระทบตอคุณภาพของเมล็ดพันธุเปนอยางยิ่งประกอบกับในปจจุบันไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศโลกท่ีแปรปรวนสงผลใหเกิดภาวะรอนจัด หนาวจัด หรือท่ีเรียกวา extreme weather อากาศรอนมาก
ข้ึนและฤดูแลงยาวนานข้ึนนั้น (U.S. Department of Agriculture, 2009) ไดสงผลตอการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง 
โดยเฉพาะในถ่ัวเหลืองซ่ึงเปนพืชท่ีมีความออนไหวตอสภาพแวดลอม โดยอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต
อยูระหวาง 25-30 องศาเซลเซียส (Whigham, 1983) เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนทําใหการสรางเมล็ด และน้ําหนักเมล็ดลดลง 
และเม่ืออุณหภูมิสูงเกิน 37.7 องศาเซลเซียส มีผลทําใหการเจริญเติบโตของถ่ัวเหลืองชะงักลง และอุณหภูมิท่ีสูงเกิน
กวา 40 องศาเซลเซียส มีผลทําใหจํานวนฝกลดลงไปรอยละ 57-71 (Hartwig, 1970) และในสภาพท่ีอุณหภูมิสูง มี
ปริมาณน้ําฝนปานกลางในชวงเมล็ดกําลังพัฒนา มีผลทําใหปริมาณโปรตีนสูงข้ึน ในทางกลับกันในสภาพอากาศแหง
แลง ปริมาณโปรตีนในเมล็ดกลับลดลง (Specht et al., 2001) การประสบสภาวะแลงในระยะออกดอกและระยะ
พัฒนาเมล็ดจะทําใหผลผลิตถ่ัวเหลืองลดลงเนื่องจากการเจริญเติบโตทางลําตนโดยเฉพาะก่ิงลดลง (James et al., 
2001) ดังนั้นในการผลิตเมล็ดพันธุจึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่งท่ีตองคํานึงถึงชวงปลูกท่ีเหมาะสมตอการใหผลผลิต
และเพ่ือหลีกเลี่ยงการเขาทําลายของศัตรูถ่ัวเหลืองในการผลิตเมล็ดพันธุ เพ่ือใหไดเมล็ดพันธุคุณภาพดี มีความงอก
ความแข็งแรงสูง สําหรับการนําไปปลูกเพ่ือผลิตเปนเมล็ดถ่ัวเหลืองอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

7. วิธีดําเนินการ 
อุปกรณ 
1. เมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองพันธุ เชียงใหม 60 
2. ปุยเคมีสูตร 12-24-12 
3. สารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช 
4. อุปกรณในการเก็บผลผลิต ไดแก ถุงตาขายพลาสติก  ถุงพลาสติก  ถุงกระดาษ  และกรรไกรตัดก่ิง เป5. อุปกรณ
ท่ีใชในหองปฏิบัติการ ไดแก เครื่องชั่งน้ําหนัก  และเครื่องวัดความชื้น เปนตน 
วิธีการ 



วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซํ้า 6 กรรมวิธี 2 ชวงฤดูปลูก คือ ฤดูแลงเริ่มปลูกในชวงตนเดือน
พฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนมกราคม สวนในฤดูฝนเริ่มปลูกในชวงตนเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม  แตละ
กรรมวิธีปลูกหางกันทุกๆ 15 วัน  ดังนี้ 

ฤดูแลง ประกอบดวย 6 กรรมวิธี คือ 
กรรมวิธีท่ี 1 ปลูกถ่ัวเหลืองตนเดือนพฤศจิกายน 
กรรมวิธีท่ี 2 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนพฤศจิกายน 
กรรมวิธีท่ี 3 ปลูกถ่ัวเหลืองตนเดือนธันวาคม 
กรรมวิธีท่ี 4 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนธันวาคม 
กรรมวิธีท่ี 5 ปลูกถ่ัวเหลืองตนเดือนมกราคม 
กรรมวิธีท่ี 6 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนมกราคม 

 
ฤดูฝน ประกอบดวย 6 กรรมวิธี คือ 

กรรมวิธีท่ี 1 ปลูกถ่ัวเหลืองตนเดือนมิถุนายน 
กรรมวิธีท่ี 2 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนมิถุนายน 
กรรมวิธีท่ี 3 ปลูกถ่ัวเหลืองตนเดือนกรกฎาคม 
กรรมวิธีท่ี 4 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนกรกฎาคม 
กรรมวิธีท่ี 5 ปลูกถ่ัวเหลืองตนเดือนสิงหาคม 
กรรมวิธีท่ี 6 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนสิงหาคม 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1) เตรียมแปลงขนาดแปลงยอย 6 x 4 ตารางเมตร พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 4 x 3 ตารางเมตร 
2) คลุกเชื้อไรโซเบียมกอนปลูก 
3) ระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร อัตราปลูก 4 ตนตอหลุม 
4) พนสารคุมและฆาวัชพืชหลังหยอดและกลบเมล็ดถ่ัวเหลือง 
5) พนสารปองกันหนอนแมลงวันเจาะลําตนหลังถ่ัวเหลืองงอกภายใน 7-10 วัน 
6) กําจัดวัชพืชและพนสารปองกันกําจัดศัตรูตามความจําเปนและเหมาะสม 
7) ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร 
การบันทึกขอมูล 
1) ขอมูลอุตุนิยมวิทยาในระหวางดําเนินการทดลอง 
2) วันปลูก วันงอก วันออกดอก 50 % สีดอก 
3) วันแก (ฝกแก 95 %) และวันเก็บเก่ียว (R8) 
4) จํานวนหลุมเก็บเก่ียว และจํานวนตนเก็บเก่ียว 
5) ความสูง จํานวนขอ/ตน  ก่ิง/ตน  จํานวนฝก/ตน  และจํานวนเมล็ด/ฝก (สุม 10 ตน) 
6) ผลผลิตตอแปลงยอย และน้ําหนัก 100 เมล็ด ท่ีมีความชื้น 12 % 
7) น้ําหนักผลผลิตรวมของถ่ัวเหลืองหลังการเก็บเก่ียว 

7.1) น้ําหนักเมล็ดดีของถ่ัวเหลืองหลังการเก็บเก่ียว 



7.2) น้ําหนักเมล็ดเสียของถ่ัวเหลืองหลังการเก็บเก่ียว 
7.3) เปอรเซ็นตความสูญเสียเมล็ดพันธุหลังการเก็บเก่ียว 
7.4) เปอรเซ็นตความชื้น เปอรเซ็นตความบริสุทธิ์ เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง หลังการ

เก็บเก่ียว 
ระยะเวลา (เริ่มตน - ส้ินสุด) ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 
สถานท่ีดําเนินการ 
1. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแมฮองสอน ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 
2. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร ตําบลวังหงส อําเภอเมือง จังหวัดแพร 

8. ผลการทดลองและวิจารณ 
จังหวัดแมฮองสอน 

 ป 2559 
1) ฤดูแลง 

ดําเนินการปลูกถ่ัวเหลืองพันธุเชียงใหม 60 ตามกรรมวิธีท่ีกําหนด โดยใชขนาดแปลงยอย 4x6 เมตร หยอด
เมล็ดถ่ัวเหลืองพันธุเชียงใหม 60 โดยใชระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร  อัตราปลูก 4 ตนตอหลุม  ดูแลรักษาโดยพน
สารปองกันหนอนแมลงวันเจาะลําตนหลังถ่ัวเหลืองงอกภายใน 7-10 วัน  ใสปุยเคมี 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมตอ
ไร หลังถ่ัวเหลืองงอก 20 วัน  พนสารเคมีกําจัดวัชพืชเม่ือถ่ัวเหลืองอายุ 1 เดือน  และใหน้ําอยางสมํ่าเสมอ  เก็บเก่ียว
ถ่ัวเหลือง บันทึกขอมูลผลผลิตและองคประกอบผลผลิต  ผลการทดลอง พบวา  การเจริญเติบโตและผลผลิตถ่ัวเหลือง
พันธุเชียงใหม 60 ต่ํากวาท่ีควรจะเปน (ตารางท่ี 1)  นอกจากนี้คุณภาพของผลผลิตไมสามารถใชเปนเมล็ดพันธุได 
เพราะมีเมล็ดเขียวและยนปนเปนจํานวนมาก  เนื่องจากในชวงเวลาการทดลองประสบปญหาภัยแลง ขาดน้ําทาง
การเกษตร และอุณหภูมิสูงติดตอกันเปนเวลานาน (ภาพท่ี 1 และ 2) 

ตารางท่ี 1  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตถ่ัวเหลืองงานทดลองผลของชวงปลูกตอการเจริญเติบโต  ผลผลิตและ
คุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในจังหวัดแมฮองสอน ชวงฤดูแลง 59 

ชวงเวลา
ปลูก 

ความสูง 
(ซม.) 

ขอตอตน ก่ิงตอตน ฝกตอตน เมล็ดตอฝก 
100 เมล็ด ผลผลิต 

(กก./ไร) (กรัม) 

ตน พ.ย. -   -  -  - -   -  - 

กลาง พ.ย. 35.7 9.6 1.43 36.0 2.2 15.2 114 

ตน 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 

ตน 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 : ชวงปลูกตนเดือน พ.ย.59 ไมสามารถเก็บขอมูลได เนื่องจากเมล็ดพันธุท่ีใชปลูกมีความงอกต่ํา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 1  ปริมาณน้ําฝนระหวางการทดลองชวงปลูกตอการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ    ถ่ัวเหลือง
ในจังหวัดแมฮองสอน ฤดูแลง ป 2559 (พฤศจิกายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2559) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2  อุณหภูมิ ระหวางการทดลองชวงปลูกตอการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง 
  ในจังหวัดแมฮองสอน ฤดูแลง ป 2559 (พฤศจิกายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2559) 

 

 



2) ฤดูฝน 
ผลการทดลอง พบวา  การปลูกถ่ัวเหลืองพันธุเชียงใหม 60 ในชวงตนฤดูฝน พ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน โดยใช

ระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร เปนระยะท่ีแคบเกินไป ทําใหถ่ัวเหลืองเจริญเติบโตทางลําตนมากเกิน แยงอาหารและ
แสงแดด และการปลูกถ่ัวเหลืองในชวงตนเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคมใหผลผลิตและน้ําหนัก 100 เมล็ด สูงกวา
กรรมวิธีท่ีปลูกชากวานี้ (ตารางท่ี 2  ภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4) 

ตารางท่ี 2  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตถ่ัวเหลืองงานทดลองผลของชวงปลูกตอการเจริญเติบโต  ผลผลิตและ
คุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในจังหวัดแมฮองสอน ชวงฤดูฝน 59 

ชวงเวลา
ปลูก 

ความสูง 
(ซม.) 

ขอตอตน ก่ิงตอตน ฝกตอตน เมล็ดตอฝก 
100 เมล็ด ผลผลิต  

(กก./ไร) (กรัม) 

ตน 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 

ตน 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 

ตน 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3  ปริมาณน้ําฝนระหวางการทดลองชวงปลูกตอการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ    ถ่ัวเหลือง

ในจังหวัดแมฮองสอน ฤดูฝน ป 2559 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4  อุณหภูมิระหวางการทดลองชวงปลูกตอการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองใน

จังหวัดแมฮองสอน ฤดูฝน ป 2559 
 ป 2560 

1) ฤดูแลง 
จากการบันทึกขอมูลผลผลิตและองคประกอบผลผลิต และตรวจเช็คความงอกของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง ผล

การทดลอง พบวา ถ่ัวเหลืองท่ีปลูกในชวงกลางเดือนพฤศจิกายน ใหผลผลิตสูงสุด เทากับ 239 กิโลกรัมตอไร รองลงมา
เปนชวงท่ีปลูกตนเดือนถึงกลางเดือน ธันวาคม ใหผลผลิต เทากับ 209 กิโลกรัมตอไร หลังจากนั้นผลผลิตจะลดลง สวน
น้ําหนัก 100 เมล็ดของแตละกรรมวิธี มีคาใกลเคียงกัน อยูระหวาง 15.52-16.19 กรัม สําหรับ เปอรเซ็นตความงอกจะ
ลดลงตามชวงเวลาปลูกท่ีลาไป (ตารางท่ี 3) ท้ังนี้ เพราะถ่ัวเหลืองท่ีปลูกชวงตนเดือนมกราคมเปนตนไปจะกระทบกับ
อากาศหนาว ทําใหชะงักการเจริญเติบโต และหลังจากอากาศหนาวก็กระทบกับอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนอยางรวดเร็วทําใหถ่ัว
เหลืองแหงและเก็บเก่ียวเร็วข้ึน นอกจากนี้ถ่ัวเหลืองท่ีปลูกชวงกลางเดือนมกราคม ในชวงเก็บเก่ียวมีฝนตกลงมาทําให
ความงอกลดลง (ภาพท่ี 5 และ 6)  

ตารางท่ี 3  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตถ่ัวเหลืองท่ีปลูกโดยมีชวงเวลาการปลูกท่ีแตกตางกัน ในฤดูแลง จังหวัด
แมฮองสอน ป 2560 

ชวงเวลา 
ปลูก 

อายุ 
เก็บเก่ียว 

(วัน) 

ความสูง 
(ซม.) 

ก่ิง/ตน ขอ/ตน ฝก/ตน เมล็ด/ฝก 
ผลผลิต 
(กก./ไร) 

น้ําหนัก 
100 เมล็ด 

(กรัม) 

ความงอก 
(%) 

ตน พ.ย. - - - - - -        - - - 
กลาง พ.ย. 77 46.8 0.73 11.9 32.5 2.48 239 15.7 97.0 
ตน 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 



ตน 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5  ปริมาณน้ําฝนระหวางการทดลองชวงปลูกตอการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองใน
จังหวัดแมฮองสอน ฤดูแลง ป 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพท่ี 6  อุณหภูมิระหวางการทดลองชวงปลูกตอการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง 
          ในจังหวัดแมฮองสอน ฤดูแลง ป 2560 

2) ฤดูฝน 
จากการบันทึกขอมูลผลผลิตและองคประกอบผลผลิต และตรวจเช็คความงอกและความแข็งแรงของเมล็ด

พันธุถ่ัวเหลือง ผลการทดลอง พบวา การปลูกถ่ัวเหลืองชวงตนเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม การเจริญเติบโต
ของถ่ัวเหลืองดี โดยความสูง จํานวนก่ิงตอตน จํานวนขอตอตน จํานวนฝกตอตน จํานวนเมล็ดตอฝก และน้ําหนัก 100 
เมล็ด รวมท้ังผลผลิต สูงกวากรรมวิธีท่ีปลูกชาไปกวาชวงเวลาดังกลาว ซ่ึงมีผลใหผลผลิตและองคประกอบผลผลิตลดลง 
ดังตารางท่ี 4 

อยางไรก็ตามเปอรเซ็นตความงอกของทุกกรรมวิธี ท้ัง 2 ป อยูตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานท่ีสามารถนําไปเปน
เมล็ดพันธุได เพราะมีเปอรเซ็นตความงอกไมถึง 30 เปอรเซ็นต เนื่องจากชวงเวลาเก็บเก่ียวมีฝนตกและความชื้นใน
อากาศสูง ทําใหคุณภาพเมล็ดพันธุเสียหาย (ภาพท่ี 3-4 และ 7-8) 

ตารางท่ี 4  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตถ่ัวเหลืองท่ีปลูกโดยมีชวงเวลาการปลูกท่ีแตกตางกัน ในฤดูฝน จังหวัด
แมฮองสอน ป 2560 

ชวงเวลา 
ปลูก 

อายุ 
เก็บเก่ียว 

(วัน) 

ความสูง 
(ซม.) 

ก่ิง/ตน ขอ/ตน ฝก/ตน เมล็ด/ฝก 
ผลผลิต 
(กก./ไร) 

น้ําหนัก 
100 เมล็ด 

(กรัม) 
ตน 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 
ตน 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 
ตน 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพท่ี 7  ปริมาณน้ําฝนระหวางการทดลองชวงปลูกตอการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองใน
จังหวัดแมฮองสอน ฤดูฝน ป 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 8  อุณหภูมิระหวางการทดลองชวงปลูกตอการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง 
          ในจังหวัดแมฮองสอน ฤดูฝน ป 2560 

จังหวัดแพร 
 ป 2559 

1) ฤดูแลง 
ดําเนินการปลูกตามกรรมวิธีทดลองในชวงฤดูแลงซ่ึงปลูกตั้งแตตนเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงกลางเดือน

มกราคม 2559  เก็บเก่ียวเม่ือตนเดือนมีนาคม 2559 ถึงตนเดือนพฤษภาคม 2559  จากการบันทึกขอมูลการ
เจริญเติบโต องคประกอบผลผลิต และผลผลิต พบวา  ถ่ัวเหลืองท่ีปลูกตนเดือนพฤศจิกายน 2558 ตายท้ังหมด
เนื่องจากมีนกกระยางมาจิกกินตนออน ทําใหไมสามารถบันทึกขอมูลการเจริญเติบโตได และยังพบการทําลายตอเนื่อง
เม่ือปลูกกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคม 2558  แตยังมีจํานวนซํ้าเหลือเก็บขอมูลได  โดยแตละชวงเวลา
ปลูกมีระยะเวลาในการงอก 4-6 วัน  วันเก็บเก่ียว 106-126 วัน  ความสูงระยะเก็บเก่ียว 31.5-38.6 เซนติเมตร  ใน 1 
ตนมีจํานวนก่ิง 1-2 ก่ิง  จํานวนขอ 8-11 ขอ  และจํานวนฝก 15-37 ฝก  และใน 1 ฝกมี 31-70 เมล็ด  น้ําหนัก 100 
เมล็ด 15.0-17.0 กรัม  ผลผลิต 102-133 กิโลกรัมตอไร  ดังตารางท่ี 5  จะเห็นไดวาถ่ัวเหลืองท่ีปลูกในชวงฤดูแลงป 
2559 มีการเจริญเติบโตไมดี  ลําตนเตี้ย ไมคอยแตกก่ิง และมีจํานวนขอนอย  ทําใหองคประกอบผลผลิต ไดแก 
จํานวนฝกตอตน และจํานวนเมล็ดตอฝกต่ํา จึงสงผลใหมีผลผลิตตํ่ากวามาตรฐานของพันธุเชียงใหม 60 ซ่ึงใหผลผลิต
เฉลี่ย 284 กิโลกรัมตอไร (258-319 กิโลกรัมตอไร) (คณะทํางานจัดการองคความรูสถาบันวิจัยพืชไร, 2554)  
เนื่องจากในชวงเวลาการทดลองประสบปญหาภัยแลง โดยมีฝนท้ิงชวงในเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนเมษายน 



2559 ประกอบกับมีอุณหภูมิสูงติดตอกันเปนเวลานาน (ภาพท่ี 9 และ 10)  แมวาผลผลิตท่ีไดต่ําแตมีเปอรเซ็นตเมล็ดดี
ปานกลางถึงสูง (46.6-84.4 เปอรเซ็นต) โดยการปลูกกลางเดือนพฤศจิกายน 2558 ผลผลิตท่ีไดมีน้ําหนักเมล็ดดีสูงถึง 
102.5 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 84.4 เปอรเซ็นตของผลผลิตตอไร และเม่ือปลูกชากวานี้ทําใหน้ําหนักเมล็ดดีลดลง 50 
เปอรเซ็นต 

  



ตารางท่ี 5  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตถ่ัวเหลืองงานทดลองผลของชวงปลูกตอการเจริญเติบโต  ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในจังหวัดแพร 
ชวงฤดูแลง 2559 

ชวงเวลา
ปลูก 

อายุเก็บเก่ียว 
(วัน) 

ความสูง 
(ซม.) 

ก่ิง/ตน ขอ/ตน ฝก/ตน เมล็ด/ฝก 
ผลผลิต 
(กก./ไร) 

น้ําหนักเมล็ดดี 
(%) 

น้ําหนักเมล็ดเสีย 
(%) 

น้ําหนัก 100 เมล็ด 
(กรัม) 

ตน พ.ย. 1 - - - - - - - - - - 
กลาง พ.ย. 108 31.5 2 9 26 49 116 84.4 15.6 15.0 
ตน 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 
ตน 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 เมล็ดถ่ัวเหลืองถูกทําลายโดยนกหลังจากปลูกไปแลว 5-10 วัน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 9  ปริมาณน้ําฝนระหวางการทดลองชวงปลูกตอการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองใน

จังหวัดแพร ฤดูแลง ป 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 10  อุณหภูมิระหวางการทดลองชวงปลูกตอการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองใน

จังหวัดแพร ฤดูแลง ป 2559 



2) ฤดูฝน 
ดําเนินการปลูกตามกรรมวิธีในชวงฤดูฝน ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม 2559  และไดเก็บ

เก่ียวเม่ือเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2559  ผลการทดลองพบวา  ถ่ัวเหลืองมีความสูง 45.7-93.6 เซนติเมตร  
ใน 1 ตนมีจํานวนก่ิง 1-4 ก่ิง  จํานวนฝก 36-62 ฝก แตละฝกมี 58-79 เมล็ด  ใหผลผลิต 48.8-357.4 กิโลกรัมตอไร  
และมีน้ําหนัก 100 เมล็ด 15.1-16.0 กรัม  จะเห็นไดวา ถ่ัวเหลืองท่ีปลูกตนเดือนมิถุนายน 2559 มีการเจริญเติบโต
คอยขางดี  องคประกอบผลผลิตสูง ทําใหผลผลิตสูงตามไปดวยถึง 357.4 กิโลกรัมตอไร  ท้ังยังมีขนาดโตกวาถ่ัวเหลือง
ท่ีปลูกหลังจากนี้  แมวาผลผลิตสูงแตมีน้ําหนักเมล็ดดีปานกลาง (61.6 เปอรเซ็นต)  สวนท่ีปลูกตนเดือนกรกฎาคมให
ผลผลิตต่ําเฉลี่ย 48.8 กิโลกรัมตอไร เนื่องจากในระยะเก็บเก่ียวกลางเดือนตุลาคมมีฝนตกหนัก ทําใหผลผลิตเนาเสีย
หายไปกวารอยละ 70  และยิ่งไปกวานั้นมีฝนตกหนักติดตอกัน 5 วัน ในชวงตนเดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนซ่ึงเปน
ชวงท่ีถ่ัวเหลืองท่ีปลูกกลางเดือนกรกฎาคม และตนเดือนสิงหาคมอยูในระยะสุกแก จึงทําใหผลผลิตเนาเสียหายใน
แปลง ไมสามารถเก็บผลผลิตไดดังตารางท่ี 6  ภาพท่ี 11 และภาพท่ี 12 

ตารางท่ี 6  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตถ่ัวเหลืองงานทดลองผลของชวงปลูกตอการเจริญเติบโต  ผลผลิตและ
คุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในจังหวัดแพร ชวงฤดูฝน 2559 

ชวงเวลา
ปลูก 

อายุเก็บเก่ียว 
(วัน) 

ความสูง 
(ซม.) 

ก่ิง/ตน ขอ/ตน ฝก/ตน เมล็ด/ฝก 
ผลผลิต 
(กก./ไร) 

น้ําหนัก 100 เมล็ด 
(กรัม) 

ตน 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 
ตน 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 
ตน 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 ผลผลิตเนาเสียเนื่องจากฝนตกหนักกอนเก็บเก่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพท่ี 11  ปริมาณน้ําฝนระหวางการทดลองชวงปลูกตอการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง

ในจังหวัดแพร ฤดูฝน ป 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 12  อุณหภูมิระหวางการทดลองชวงปลูกตอการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองใน
จังหวัดแพร ฤดูฝน ป 2559 

 ป 2560 
1) ฤดูแลง 

ดําเนินการตามกรรมวิธี  บันทึกขอมูลผลผลิตและองคประกอบผลผลิต ผลการทดลอง พบวา  ทุกชวงเวลา
ปลูกถ่ัวเหลืองทําใหผลผลิต และองคประกอบผลผลิตสูง  แมวาจะมีอายุเก็บเก่ียวเร็วข้ึนอันเนื่องมาจากผานความแหง
แลงและอุณหภูมิสูงระหวางการเจริญเติบโต (ภาพท่ี 13 และ 14)  โดยถ่ัวเหลืองท่ีปลูกกลางเดือนพฤศจิกายนถึงตน
เดือนธันวาคม 2559 มีจํานวนฝกตอตนและจํานวนเมล็ดตอฝกสูงมาก สงผลใหผลผลิตสูงระหวาง 291-333 กิโลกรัม
ตอไร  เม่ือปลูกลากวานี้เห็นไดวาผลผลิตจะลดลง  และจากการตรวจเช็คความงอกของเมล็ดพันธุ พบวา  ทุกชวงเวลา
ปลูกทําใหเมล็ดพันธุมีความงอกสูงระหวาง 95.8-98.5 เปอรเซ็นต เหมาะแกการนําไปใชเปนเมล็ดพันธุ (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตถ่ัวเหลืองท่ีปลูกโดยมีชวงเวลาการปลูกท่ีแตกตางกัน ในฤดูแลง     
จังหวัดแพร ป 2560 

ชวงเวลา 
ปลูก 

อายุ 
เก็บเก่ียว 

(วัน) 

ความสูง 
(ซม.) 

ก่ิง/ตน ขอ/ตน ฝก/ตน เมล็ด/ฝก 
ผลผลิต 
(กก./ไร) 

น้ําหนัก 
100 เมล็ด 

(กรัม) 

ความงอก 
(%) 

ตน พ.ย. 1 - - - - - - - - - 



กลาง พ.ย. 92 57.0 1.67 10.4 36.1 71.0 291 20.2 95.8 
ตน 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 
ตน 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 เมล็ดพันธุท่ีใชปลูกมีความงอกต่ํา ทําใหตนกลาตาย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 13  ปริมาณน้ําฝนระหวางการทดลองชวงปลูกตอการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง

ในจังหวัดแพร ฤดูแลง ป 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพท่ี 14  อุณหภูมิระหวางการทดลองชวงปลูกตอการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองใน
จังหวัดแพร ฤดูแลง ป 2560 

2) ฤดูฝน 
ดําเนินการตามกรรมวิธีท่ีกําหนด โดยปลูกชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2560  และเก็บเก่ียวเม่ือ

เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2560  ผลการทดลอง พบวา  เมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีใชปลูกในตนเดือนมิถุนายน 
2560 มีความงอกต่ําทําใหตนกลาตาย  จึงจัดหาเมล็ดพันธุใหมสําหรับปลูกในชวงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือน
สิงหาคม พบวา  ถ่ัวเหลืองมีความสูง 52.0-77.1 เซนติเมตร  ใน 1 ตนมีจํานวนก่ิง 2-5 ก่ิง  จํานวนขอ 13-14 ขอ  
จํานวนฝก 46-67 ฝก แตละฝกมี 89-121 เมล็ด  สวนผลผลิตตอไรระหวาง 344-460 กิโลกรัมตอไร  มีน้ําหนัก 100 
เมล็ด 17.9-19.3 กรัม  และมีความงอก 36.1-93.8 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 8)  เม่ือวิเคราะหขอมูลจะเห็นไดวา ทุก
ชวงเวลาปลูกในฤดูฝนป 2560  ทําใหถ่ัวเหลืองมีการเจริญเติบโตดี  แตกก่ิง ใหจํานวนขอตอตน  จํานวนฝกตอตน  
และจํานวนเมล็ดตอฝกดีมาก  ผลผลิตจึงสูงตามไปดวย รวมถึงมีขนาดเมล็ดโตมาก  อาจเปนเพราะชวงเวลาดังกลาวมี
สภาพอากาศเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของถ่ัวเหลือง (ภาพท่ี 15 และ 16)  แตเม่ือพิจารณาความงอกของเมล็ดพันธุ
แลว ควรปลูกในชวงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม  เนื่องจากมีความงอกสูงระหวาง 72.1-93.8 
เปอรเซ็นต ซ่ึงสูงกวามาตรฐานข้ันต่ําของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท่ีกําหนดไววา เมล็ดพันธุท่ีใชสําหรับจําหนายควรมีความ
งอกไมต่ํากวา 65 เปอรเซ็นต (กลุมสงเสริมพืชน้ํามันและพืชตระกูลถ่ัว สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร, 2560) 

ตารางท่ี 8  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตถ่ัวเหลืองท่ีปลูกโดยมีชวงเวลาการปลูกท่ีแตกตางกัน ในฤดูฝน      
จังหวัดแพร ป 2560 

ชวงเวลา 
ปลูก 

อายุ 
เก็บเก่ียว 

(วัน) 

ความสูง 
(ซม.) 

ก่ิง/ตน ขอ/ตน ฝก/ตน เมล็ด/ฝก 
ผลผลิต 
(กก./ไร) 

น้ําหนัก 
100 เมล็ด 

(กรัม) 

ความงอก 
(%) 

ตน มิ.ย. 1 - - - - - - - - - 
กลาง มิ.ย. 119 60.0 4 14 67 121 383 18.7 36.1 
ตน 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 
ตน 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 เมล็ดพันธุท่ีใชปลูกมีความงอกต่ํา ทําใหตนกลาตาย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 15  ปริมาณน้ําฝนระหวางการทดลองชวงปลูกตอการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง

ในจังหวัดแพร ฤดูฝน ป 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16  อุณหภูมิระหวางการทดลองชวงปลูกตอการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองใน

จังหวัดแพร ฤดูฝน ป 2560 



9.สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 
 การศึกษาของชวงปลูกตอการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในจังหวัดแมฮองสอนและ
จังหวัดแพร ไดดําเนินการในปงบประมาณ 2559 -2560 สรุปได ดังนี้ 
 จังหวัดแมฮองสอน 
 1. การปลูกถ่ัวเหลืองในฤดูแลง ควรปลูกในชวงกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม เพราะมี
การเจริญเติบโต ผลผลิต น้ําหนัก 100 เมล็ด และเปอรเซ็นตความงอก สูงกวาชวงเวลาท่ีเลยจากนี้ไป  
 2. การปลูกถ่ัวเหลืองในฤดูฝน ควรปลูกชวงตนเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม และควรใชระยะปลูกท่ี
หางกวาฤดูแลง (50x50 เซนติเมตร) จะทําใหไดผลผลิตและน้ําหนัก 100 เมล็ดสูงกวาชวงเวลาหลังจากนี้ไป แตการ
ผลิตถ่ัวเหลืองในฤดูฝนคุณภาพของถ่ัวเหลืองไมสามารถนําไปเปนเมล็ดพันธุได เนื่องจากเปอรเซ็นตความงอกไมถึง 30 
เปอรเซ็นต 
 จังหวัดแพร 
 1. การปลูกถ่ัวเหลืองในฤดูแลง ควรปลูกในชวงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม เพราะมีการ
เจริญเติบโต  องคประกอบผลผลิต  ผลผลิต  ขนาดเมล็ด  และเปอรเซ็นตความงอก ดีกวาชวงเวลาท่ีปลูกหลังจากนี้ 
 2. การปลูกถ่ัวเหลืองในฤดูฝน ควรปลูกชวงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม เนื่องจากมีการ
เจริญเติบโต  องคประกอบผลผลิต  และผลผลิตดี  รวมถึงมีเปอรเซ็นตความงอกดีมาก สามารถนําไปใชเปนเมล็ดพันธุ
ได  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปริมาณน้ําฝนในแตละป หากฝนตกมากในระยะสุกแกทําใหผลผลิตเสียหายไมสามารถเก็บผลผลิตได 

10.การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
เกษตรกรผูปลูกถ่ัวเหลืองและผูผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง นําผลการศึกษาชวงปลูกตอการเจริญเติบโต ผลผลิต

และคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในจังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดแพร ไปปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศในแหลงผลิต 

11.คําขอบคุณ  
ขอขอบคุณเจาหนาท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแมฮองสอน และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร 

รวมท้ังผูตรวจสอบผลงานการทดลองสิ้นสุด การศึกษาชวงปลูกตอการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัว
เหลืองในจังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดแพร รวมท้ังผูมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหในการดําเนินงาน 
จนงานวิจัยสําเร็จไดดวยดี 
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