
ถั่วเหลือง เปนพืชตระกูลถั่วที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของไทย เพราะเปนพืชที่
มคีณุคาทางอาหารทีใ่หโปรตนีสงูประมาณ 35-46 % อกีทัง้ยงัเปนวตัถดุบิทีส่าํคญั
ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ถั่วเหลืองสามารถปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศ
ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของดินสูงจนถึงปานกลาง มีการระบายน้ําดี และมี
ความเปนกรดเปนดางระหวาง 5.5-7 ถั่วเหลืองมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ
3-4 เดือน ผลผลิตเฉลี่ยตอไรประมาณ 250 กิโลกรัม สามารถปลูกไดทั้ง
ในฤดูแลงและฤดูฝน เปนพืชเสริมรายไดแกเกษตรกร นอกเหนือจากการปลูกพืช
หลกัและยงัเปนพชืหมนุเวยีนบาํรงุดนิอกีดวย

1. สจ.4 ผลผลติประมาณ 280 กโิลกรมั / ไร คณุภาพเมลด็ด ีอายเุกบ็เกีย่วเฉลีย่
ประมาณ 90 วัน มีความทนทานตอโรคราสนิมดี แตออนแอตอโรคราน้ําคาง
และโรคใบจดุนนู

2. สจ.5 ปลกูในฤดฝูนจะใหผลผลติสงู ผลผลติตอไรเฉลีย่ประมาณ 274 กโิลกรมั/
ไร อายเุกบ็เกีย่วเฉลีย่ประมาณ 90 วนั มคีวามทนทานตอโรคราสนมิ แตออนแอ
ตอโรคราน้าํคางและโรคใบจดุนนู

3. ชม.60 อายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ยประมาณ 95 วัน ผลผลิต 300 กิโลกรัม/ไร
ทนทานตอโรคราสนิม ออนแอตอโรคแอนแทรกโนส และเปนพันธุที่ตอบสนอง
กับการใชปุยเคมี

4. นครสวรรค (OCB) ตาเมล็ดสีเหลืองออน เหมาะสําหรับปลูกในชวงฤดูฝน
ผลผลิตตอไรเฉลี่ยประมาณ 218 กิโลกรัม ไมควรปลูกในแหลงที่มีโรคราสนิม
ราน้าํคางและไวรสัใบดาง เพราะไมตานทานตอโรคดงักลาว

ลกัษณะทัว่ไป

พันธุสงเสริม

ถัว่เหลอืง
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6. สท.1 อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 90 วัน ใหผลผลิตตอไรประมาณ 310 กิโลกรัม
เปนพันธุที่เกิดโรคเมล็ดสีมวงและโรคราน้ําคางงายกวาพันธุอื่นแตตานทานตอ
โรคไวรสัใบดางและใบจดุนนู ตาเมลด็เปนสเีหลอืงฟางขาว

7. สท.2 อายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ยประมาณ 85-90 วัน ผลผลิตตอไรเฉลี่ยประมาณ
320 กิโลกรัม ตานทานโรคราน้ําคาง โรคใบจุดนูนและโรคไวรัสใบดางแต
ออนแอตอโรคราสนิม

8. มข.35 ทนแลง เจริญเติบโตไดดีในดินกรดและดินดาง อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน
ผลผลิตตอไรเฉลี่ย 306 กิโลกรัม เปนพันธุตานทานโรคแบคทีเรียพัสตูล
ไมทนทานตอโรคราน้าํคางและราสนมิ

9. ชม. 2 อายเุกบ็เกีย่วประมาณ 75-80 วนั ใหผลผลิตตอไรเฉลีย่ประมาณ 260
กิโลกรัม ตานทานตอโรคราน้ําคางดีกวาพันธุนครสวรรค 1 และตานทานตอ
โรคใบจดุนนู ไมตานทานตอโรคราสนมิและไวรสัใบดาง

10. จกัรพนัธุ 1 อายเุกบ็เกีย่วประมาณ 120 วนั เหมาะทีส่ดุสาํหรบัการปลกูในชวง
ตนฤดูฝน และรองลงมาในฤดูแลง แตไมควรปลูกในชวงปลายฤดูฝนเพราะ
จะทาํใหผลผลติต่าํ ผลผลติตอไรเฉลีย่ประมาณ 285 กโิลกรมั

ดนิเหนยีวตองไถดนิลกึ 15-20 เซนตเิมตร ตากดนิไวประมาณ 1-2 สปัดาห ปลอยให
น้าํทวมแปลงแลวระบายน้าํออก ตากดนิไว 1-2 วนั แลวไถพรวน กอนปลกูควรแยก
แปลงและทํารอง ดินรวนไมไถพรวน โดยตัดตอซังใหชิดดิน ปลอยน้ําใหทวมแปลง
ประมาณครึง่วนัแลวระบายออก ตากหนาดนิไว 1-2 วนั

1. ในฤดูฝน ปลูกโดยหยอดเปนหลุมระยะระหวางหลุม 25 –30  เซนติเมตร หรือ
โรยเปนแถว 20 ตนตอแถว ยาว 1 เมตร ใชเมลด็ 10 –15 กโิลกรมั/ไร

2. ในฤดูแลง ระหวางแถวประมาณ 25 –30 เซนติเมตร ระยะระหวางหลุม 20-30
เซนติเมตร แตถาปลูกโดยโรยเปนแถวควรใหระยะระหวางแถว 25 – 30
เซนตเิมตร

มทีัง้หยอดหลมุ โรยเปนแถวและหวาน โดยปลกูหลมุละ 3 – 4 ตน (ควรหยอดเมลด็
หลุมละ 3 – 5 เมล็ดเพือ่จะงอก 3 – 4 ต้น)

จาํนวนตนเฉลีย่ประมาณ 24,000 - 40,000 ตน

การปลูก
การเตรียมดิน

ระยะปลูก

วิธีการปลูก

จํานวนตนตอไร



1. ดนิเหนยีวสดีาํ ควรใสปุยสตูร 0-45-0 หรอื 0-46-0 อตัรา 10-20 กโิลกรมั/ไร โดย
หวานพรอมไถหรอืรองกนหลมุหรอืโรยขางแถว หลงัปลกู 20 –25 วนั

2. ดินเหนียวสีน้ําตาลและดินรวนเหนียวสีน้ําตาล ใสปุยสตูร 18-46-0 อตัรา
10-15 กิโลกรัม / ไร หรือสูตร 12-24-12 อัตรา 20-30 กิโลกรัม/ไร โดยรอง
กนหลุมหรือโรยขางแถวหลังปลูก 20 –25 วัน หรือสูตร 0-46-0 อัตรา 15-20
กโิลกรมั/ไร โดยหวานพรอมไถหรอืรองกนหลมุ

3. ดินเหนียวสีแดง และดินรวนปนทราย ควรใสปุย 12-24-12 อตัรา 20-40
กโิลกรมั/ไร โดยวธิรีองกนหลมุหรอืโรยขางแถว หลงัปลกู 20-25 วนั

แบงไดเปน 3 ชวง
1. ชวงกอนปลกู 1-2 วนั
2. ชวงถัว่เหลอืงงอกและเจรญิเตบิโตกอนออกดอกใหน้าํ 10 วนั/ครัง้
3. ชวงออกดอกติดฝกและสรางเมล็ดตองใหน้ําสม่ําเสมอประมาณ 7 วัน/ครั้ง

จนถัว่เหลอืงเริม่เปลีย่นเปนสนี้าํตาล

แนะนําใหคลุกเชื้อไรโซเบียมกอนปลูก เพื่อชวยใหรากถั่วเหลืองมีปมมากขึ้น
ถั่วเหลืองสามารถตรึงไนโตเจนจากอากาศไดมาก ทําใหถั่วเหลืองเจริญเติบโตดี
การคลกุเชือ้ไรโซเบยีมกอนปลกู จะใชเชือ้ไรโซเบยีมทีม่จีาํหนายเปนผง ซึง่บรรจใุน
ถุงพลาสติกหนัก 200 กรัม คลุกเมล็ดถั่วเหลืองหนัก 15-20 กิโลกรัม เพื่อปลูกใน
พืน้ที ่1 ไร การคลกุเมลด็กบัเชือ้ไรโซเบยีมมวีธิดีงันี้
1. การคลุกเชื้อไรโซเบียมทําไดโดย เคลาเมล็ดถั่วเหลืองดวยน้ําหรือน้ําเชื่อม หรือ

น้ําแปงเปยก หรือน้ําขาวที่เย็นแลว ประมาณ 1 กระปองนมขนตอเมล็ด
ถัว่เหลอืงประมาณ 15-20 กโิลกรมั แลวเทเชือ้คลกุใหทัว่

2. เมล็ดพันธุถั่วเหลืองที่คลุกเชื้อไรโซเบียมแลวควรนําไปปลูกทันทีหรือหากตอง
เกบ็ไวยงัไมปลกูทนัทคีวรเกบ็ไวนานเกนิ 24 ชัว่โมง ในทีร่ม

1. โรคราน้ําคาง ระบาดในฤดูฝน ใตใบมีจุดสีน้ําตาลเทาเล็กๆ ตอมาขยายใหญ
ขึ้นเปนขุยผงสีน้ําตาลปองกันกําจัดดวยสารกําจัดเชื้อราสารไตรอาดีมีฟอน,
สารแมนโคเซบ

2. โรคใบโกรน หรือโรคแอนแทรกโนส บนใบจะเกิดแผลสีน้ําตาลรูปรางไมแน
นอน แผลขยายใหญขึน้มสีมีวงสเีหลอืงลอมรอบ ทาํใหฝกลบี การปองกนักาํจดั
พนดวยสารเคมเีบนโนมลิ ทกุ 10 วนั สลบักบัสารแมนโคเซบจนถงึระยะฝกเตง

การดูแลรักษา
การใสปุย

การใหน้ํา

การปฏิบัติอื่นๆ

การปองกนักาํจดั
ศตัรพูชื



3. โรคใบจุดนูน พบจดุนนูมกัมวีงแหวนสเีขยีวแกมเหลอืงทีใ่ตใบและบนใบ ใบจะ
เหลอืงและรวง การปองกนัและกาํจดัพนสารเบนโนมลิหรอืสารคารเบนดาซมิ

4. หนอนแมลงวันเจาะลําตนถั่วเหลือง , หนอนมวนใบ , เพลี้ยออน ,
หนอนกระทู , หนอนเจาะฝกแมลงหวีข่าว , ไรสองจดุ , มวนเขยีวถัว่
การปองกนัและกาํจดั ควรกาํจดัพวกหญาปากควาย สาบแรง สาบกา ซึง่จะเปน
ที่อยูอาศัยของแมลงศัตรูพืช ทําการสํารวจแปลงอยางสม่ําเสมอ ถามีแมลง
ศตัรพูชืถงึระดบัทาํความเสยีหาย ใหใชสารเคมปีระเภทดดูซมึ เชน ไตรอะโซฟอส
และสารสกดัจากเมลด็สะเดาเขมขนฉดีพน

สังเกตจากสีฝกถั่วเหลืองเมื่อแก ฝกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีน้ําตาล เมื่อเห็นฝก
แกประมาณ 1 ใน 3 ของตนก็สามารถทําการเก็บเกี่ยวได โดยใชเคียวตัดที่โคนตน
หรอืใชเครือ่งเกบ็เกีย่ว ไมควรใชมอืถอนเพราะจะทาํใหผลผลติมสีิง่เจอืปนสงู

เกษตรกรสวนใหญนยิมวางตากในแปลง โดยจบัตนถัว่ตัง้สมุ 2-3 แดด จงึนาํไปนวด
หากเมล็ดถั่วเหลืองมีความชื้นสูง เกษตรกรควรตากเมล็ดถั่วเหลืองกอนการ
จําหนายจึงจะไดราคาดี โดยตากเมล็ดถั่วเหลืองบนผาใบ อยาใหเมล็ดถั่วเหลือง
สมัผสักบัพืน้ซเีมนตโดยตรง ควรมคีวามหนาของกองเมลด็ไมเกนิ 5 เซนตเิมตร และ
ควรพลกิกลบักองถัว่ประมาณ 2-3 ครัง้/วนั และตากใหแหงสนทิประมาณ 4-6 แดด
เมื่อแหงดีแลวบรรจุในกระสอบที่ปองกันความชื้นได

การเกบ็เกีย่ว

การตาก




