
CROP  REQUIREMENT : ถั่วเหลือง  

 

ลําดับที่ รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด 

1. สภาพพื้นที ่ -  เปนที่ดอนหรือที่ลุมที่มีการระบายน้ําด ี

-  มีความสูงจากระดับน้าํทะแลไมเกิน 600 เมตร 

-  มีความลาดเอียงของพื้นทีไ่มเกิน รอยละ 3 

- ถั่วเหลืองเปนพืชที่ไมทนตอน้ําทวมขัง และสภาพแหงแลงดังนั้นการปลูก

ถั่วเหลืองในฤดูฝน  พื้นที่ควรไดรับปริมาณน้ําฝนสม่ําเสมอตลอดฤดูปลูก  

และพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองฤดูแลงควรอยูในเขตชลประทาน หรือมีแหลงน้ํา 

2. ลักษณะดิน -  มีเนื้อดนิเปนดินรวน รวนเหนยีว  หรือ รวนปนทราย ความหนาแนนของ

ดินไมเกิน    1.5  กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 

-  มีความสมบรูณปานกลางถึงสูงมีอินทรียวัตถุมากกวารอยละ 1.5 

-  มีความเปนกรดเปนดางระหวาง  5.5-7.0 

-  เจริญไดดีในสภาพดินที่มีความหนาแนนของดินไมเกิน  1.5  กรัมตอลูกบาศก

เซนติเมตร ปริมาณ ธาตุอาหารหลักในดนิที่เหมาะสมควรมีปริมาณดังนี้ 

-  ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ถั่วเหลืองปนพืชที่มีตองการไนโตรเจนสงู

มากแตแหลงที่มาของไนโตรเจนนอกจากดินแลวยังไดมาจากไรโซเบียม

ดวย 

-  ธาตุอาหารโพแทสเซียม (K2O )  มากกวา 100  ppm ไมตองใสปุย

เพิ่มเติม 

-  ธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P2O5 )  มากกวา 12  ppm   ไมตองใสปุย 

- ดินที่ปลูกถั่วเหลืองมีการระบายน้าํดีเพราะถั่วเหลืองเปนพืชที่ไมทนตอ

สภาพน้ําขังดังนั้นการปลูกถั่วเหลืองควรทาํรองระบายน้าํระหวางและรอบ

แปลงปลูก เพือ่สะดวกในการใหน้ํา และระบายน้าํออกจากแปลง 

 

 

 

- เชื้อไรโซเบียม เปนเชื้อจุลินทรียที่เจริญสรางปมที่รากของถั่วเหลือ 

ชวยจับไนโตรเจนในอากาศมาเปลี่ยนเปนรูปที่ถั่วเหลืองจะนําไปใช

ประโยชนได ซึ่งการทํางานของเชื้อขึ้นอยูกับปจจยัทางดนิเชน ปริมาณ

ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในดิน ความเปนกรดเปนดางของดินตลอดจน 

สายพันธุไรโซเบียมวาเปนชนิดที่มีประสิทธิภาพ หรือไม ดังนั้นกอนปลูก 

ถั่วเหลืองควรคลุกเมล็ดพันธุดวยเชื้อไรโซเบี้ยมกอนปลูก 

 

 



ลําดับที่ รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด 

3. อุณหภูม ิ -  อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง อยูระหวาง 

25 -30 องศาเซลเซียส 

-  อุณหภูมิที่สูงหรือต่ําเกินไปมีผลตอการเจริญเติบโต และ ขบวนการ

สรีระวิทยาของถั่วเหลือง  เชน อุณหภูมิต่ําจะทําใหตนเตบิโตชา  ในชวง

ปลูกถาอากาศมีอุณหภูมิ ต่ํากวา 9.9  องศาเซลเซียส จะทาํใหเมล็ดไมงอก 

และหากอุณหภูมิสูงจะทําใหดอกรวง การติดฝกนอย ผลผลิตต่ํา เมล็ด 

มีคุณภาพต่าํ 

4. ความตองการน้ํา -   ถั่วเหลืองมีความตองการน้ํา ประมาณ  0.5-0.8 ลูกบาศกซม.ตอวัน  

-  ปริมาณการใชน้ําถั่วของเหลืองอยูที่ 550- 650 ลูกบาศกเมตรตอไร 

-  การปลูกถั่วเหลืองในฤดูฝน ควรมีปริมาณน้ําฝนกระจายตัวสม่ําเสมอ 

ประมาณ 1,000-1,500 มิลลิเมตรตอป 

-  สภาพน้ําทวมขัง ( water logging )  ก็มีผลตอผลผลิตถั่วเหลือง

โดยเฉพาะหากเกิดสภาพน้ําทวมขังในชวงระยะสะสมน้ําหนักเมล็ด 

(น้ําทวมขัง 7 วัน  ผลผลิตลดลง 13% น้ําหนักเมล็ดลดลง 21 %) 

ผลกระทบจากการขาดน้ําที่มตีอผลผลิตขึ้นอยูกับชวงระยะเวลาของการ

เจริญเติบโตดงันี้ 

- ขาดน้ําในชวงการเจริญทางลําตนและใบผลผลิตลดลง รอยละ 12 

- ขาดน้ําในชวงเริ่มออกดอก-ออกดอกเต็มที่ ผลผลิตลดลง รอยละ 24 

- ขาดน้ําในชวงเริ่มติดฝกผลผลิตลดลง รอยละ 35 

- ขาดน้ําในชวงติดฝก -ฝกแก ผลผลิตลดลง รอยละ 13  



ถั่วเหลือง 

สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการปลูก 

สภาพพืน้ท่ี 

  พื้นที่ที่เหมาะสมควรอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลไมเกนิ  600  เมตร  หากเปนพื้นที่ลาดควรมีความลาดเท

ไมเกินรอยละ  3  การเลอืกพื้นที่ปลูกถ่ัวเหลืองในฤดแูลงควรเลือกพื้นที่ที่มีแหลงน้ําสามารถใหน้ําตลอดฤดูการปลูก

การปลูกในฤดฝูนควรเปนพืน้ที่ดอนที่มีฝนตกสม่าํเสมอ  มีการระบายน้าํดี  ในประเทศไทยกลุมชดุดินที่มีความเหมาะสม

ตอการปลูกถ่ัวเหลืองมาก  มทีั้งส้ิน  33  กลุมชุดดิน  คิดเปนเนื้อที่ทั้งส้ิน  5.97 แสนไร  หรือคิดเปนรอยละ  1.86  ของ

พื้นที่ประเทศ  เหมาะสมปานกลาง  149  ชุดดิน  คิดเปนพื้นที่  18.49  ลานไร  หรือคิดเปนรอยละ  5.77  ของพื้นที่

ประเทศ 

  ดิน  

  ดินที่เหมาะสมตอการปลูกถ่ัวเหลือง  ควรมีเนื้อดินเปนดินรวน  รวนทราย  หรือรวนเหนยีวที่มีการ

ระบายน้ําดี  มคีาเปนกรดดางของดินประมาณ  5.5 -7.0  ถ่ัวเหลืองเปนพืชที่มีความตองการ  ธาตุอาหารหลักไนโตรเจน 

(N) สูง  แตแหลงที่มาของไนโตรเจนของถั่วเหลืองสามารถไดจากไรโซเบียมซ่ึงเปนเชื้อจุลินทรียทีป่มรากถั่ว  

โพแทสเซียม (K2O )  ฟอสฟอรัส (P2O5 )  ในดินไมนอยกวา  10  มิลลิกรัม  และไมนอยกวา  12  มลิลิกรัม 

ตอน้ําหนกัดิน  1  กิโลกรัม  และควรมีอินทรียวัตถุไมนอยกวารอยละ  1.5  หากมีปริมาณธาตุโพแทสเซียม 

และฟอสฟอรสันอยกวาปริมาณดังกลาว  ควรใสปุยเพิ่มเติม  และควรเพิ่มอินทรยวตัถุใหแกดินโดยการใสปุยคอก 

ปุยหมัก  เศษซากพืชใหแกดิน  และไมควรเผาเศษซากพืชในการเพาะปลูกพชืแตละครั้งเพราะจะทําใหดนิเสื่อมสภาพ

ความอุดมสมบูรณในระยะยาว  การที่ดนิมอิีนทรยวัตถุนอยนอกจากมีผลตอการเจริญเติบโตแลวยังมผีลตอการงอก 

ของเมล็ดถ่ัวเหลืองดวย 

 ไรโซเบียม  เนือ่งจากถั่วเหลืองเปนพืชที่มคีวามตองการไนโตรเจนสูง  การใสปุยในโตรเจนแกดิน 

ใหเพยีงพอกับความตองการของถั่วเหลืองตองใชเปนปรมิาณมาก  ดังนั้น  การปลูกถ่ัวเหลืองควรคลุกเมล็ดพันธุ 

ดวยเชื้อไรโซเบียม  โดยเฉพาะอยางยิ่งดินที่มอิีนทรียวัตถุต่ํา  ดินที่ไมเคยปลูกถ่ัวเหลืองมากอนซ่ึงเชื้อไรโซเบียม 

เปนเชื้อจุลินทรยีที่อาศยัอยูที่ปมรากถั่วชวยตรึงไนโตรเจนจากอากาศใหเปนรูปที่ถ่ัวเหลืองสามารถนาํไปใชได  กรมวิชาการเกษตร 

ไดคดัแยกสายพันธุที่มีประสทิธิภาพสูง  ผลิตและจาํหนายใหแกเกษตรกรซึ่งหาซื้อไดจากสถานี  หรือศูนยวิจยัพชืไร 

กรมวิชาการเกษตรในแหลงปลูกถ่ัวเหลือง  หรือกลุมงานวิจัยจุลินทรียดิน  กลุมวิจัยปฐพีวิทยา  สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิต 

ทางการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  กรุงเทพฯ 

แสง 

  ถ่ัวเหลืองเปนพืชวันสั้นจะออกดอกตามปรกติเมื่อไดรับชวงแสงนอยกวาชวงวกิฤต (critical day length) 

นอกจากนี้ชวงแสงจะมีอิทธพิลตอถ่ัวเหลืองกอนและหลงัการออกดอกชวงวกิฤตของถั่วเหลืองคือ 13 ช่ัวโมง 

สําหรับประเทศไทยชวงวันยาวที่สุดอยูในเดือนมิถุนายน  เฉล่ีย  13  ช่ัวโมง  และชวงวันสั้นในเดือนธันวาคม  เฉลี่ย 11 

ช่ัวโมง  ซ่ึงถือวามีชวงแสงสั้นกวาชวงวิกฤติทั้งส้ิน  จึงทําใหถ่ัวเหลืองที่ปลูกในประเทศไทยสามารถพฒันาดอก 
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อุณหภูมิ 

  มีผลตอขบวนการสรีระวิทยาของถั่วเหลือง  อุณหภูมิที่ต่าํสุด (base temperature) ตอการงอกของเมล็ด

ถ่ัวเหลืองอยูทีป่ระมาณ  9.9  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิทีเ่หมาะสมตอการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองอยูระหวาง  25 -30  

องศาเซลเซียส  ดังนั้น  การปลูกถ่ัวเหลืองทางภาคเหนือตอนบนในฤดแูลงชวงธันวาคม – มกราคมอาจประสบปญหา

เมล็ดถ่ัวเหลืองงอกชา  และตนถ่ัวเหลืองชะงักการเจริญเติบโตบาง 

น้ํา

  ถ่ัวเหลืองมีความตองการน้ําประมาณ  0.5 - 0.8 ลูกบาศกเซนตเิมตรตอวนั  ในชวงระยะการสะสมน้ําหนกัแหง 

ปริมาณการใชน้ําของถั่วเหลืองอยูที่  550 - 650  ลูกบาศกเมตรตอไร  ผลกระทบจากการขาดน้ําที่มีตอผลผลิตนั้น

แตกตางกันขึน้อยูกับชวงระยะเวลาของการเจริญเติบโต  ดังนี ้

-  ขาดน้ําในชวงการเจริญทางลําตนและใบ ผลผลิตลดลงรอยละ  12 

-  ขาดน้ําในชวงเริ่มออกดอก-ออกดอกเตม็ที่ ผลผลิตลดลงรอยละ  24 

-  ขาดน้ําในชวงเริ่มติดฝก ผลผลิตลดลงรอยละ  35 

-  ขาดน้ําในชวงติดฝก – ฝกแก ผลผลิตลดลงรอยละ  13 

 สภาพน้ําทวมขังก็มีผลตอผลผลิตถ่ัวเหลืองโดยเฉพาะหากเกิดสภาพน้าํทวมขังในชวงระยะสะสม

น้ําหนกัเมล็ด  การปลูกถ่ัวเหลืองในฤดูฝนควรมีปริมาณน้ําฝนกระจายตัวสม่ําเสมอ  ประมาณ  1,000 - 1,500 มิลลิเมตร

ตอป  นอกจากนี้คุณภาพของน้ําก็มีความสาํคัญน้ําเชนกัน  น้ําที่เหมาะสมควรมีความเปนกรดดางระหวาง  6 - 7 

ชวงเวลาการปลูก 

  - ฤดูแลง  ระยะปลูกที่เหมาะสมควรปลูกในชวง  2  อาทติยสุดทายของเดือนธันวาคม  และปลูกลา 

ไดไมเกิน  15  มกราคม  เพราะการปลูกลาจะทําใหมีปญหาการระบาดทําลายของแมลงศัตรูพืชมาก  และชวงเก็บเกี่ยว

อาจมีปญหาไดรับฝนตกกระทบตอคุณภาพของผลผลิต 

  - ฤดูฝน  สามารถปลูกไดในชวงตนและปลายฝน  แตควรปลูกในชวงปลายฝนเพื่อหลีกเลี่ยงการ 

เก็บเกีย่วผลผลิตในชวงฝนตก  ระยะปลูกที่เหมาะสมคือระหวางเดือนกรกฎาคม - ตนสิงหาคม  ทั้งนี้  ขึ้นอยูกับชวงฝน

ในแตละพื้นที ่

ปจจัยท่ีสําคัญตอความสําเรจ็ในการปลูกถั่วเหลืองใหมีคุณภาพและผลผลิตตอไรท่ีด ี

  ถ่ัวเหลืองเปนพืชอายุส้ันที่ตองการการดูแลเอาใจใสมากเมื่อเทียบกับพชืไรชนิดอื่น  โดยเฉพาะปญหา

เร่ืองโรคและแมลงศัตรูพืช  ดังนั้น  แตละชวงของการเจริญเติบโตเกษตรกรดูแลเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ ดังนี้ 
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1.  การเลือกชวงเวลาที่เหมาะสม  เนื่องจากถั่วเหลืองเปนพืชอายุส้ันไมทนแลงและสภาพน้ําขังแฉะ 

การสังเกตปริมาณน้ําฝนในแตละชวงเวลาจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกษตรกรสามารถปลูกถ่ัวเหลืองไดผลผลิต 

และมีคุณภาพสูงขายไดราคา 

2.  การเลือกซื้อเมล็ดพันธุทีม่ีคุณภาพ  ถ่ัวเหลืองเปนพืชที่เกษตรกรไมสามารถเก็บเมล็ดพันธุในสภาพ

ปรกติเพื่อไวใชปลูกขามป  เนื่องจากในเมล็ดมีปริมาณน้าํมันสูงทําใหเมล็ดเสื่อมความงอกไดเร็ว  การซื้อหาเมล็ดพันธุ

จึงควรซื้อจากแหลงที่เชื่อถือได  และกอนปลูกควรทดสอบความงอก 

3.  การดูแลรักษา  เนื่องจากถั่วเหลืองเปนพชือายุส้ันในแตละระยะของการเจริญเติบโตเกษตรกร 

ควรปฏิบัติดูแลตามชวงที่เหมาะสม  เชน  การควบคุมวัชพืช  การสํารวจตรวจนับแมลงตลอดจนการคลุกเมล็ดพันธุ 

ดวยเชื้อไรโซเบียมทุกครั้งทีป่ลูก 

สถานการณการผลิตการตลาดถั่วเหลืองของไทย

  การใชประโยชน  ถ่ัวเหลืองเปนพืชแหลงโปรตีนที่สําคัญจึงเปนวัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรม 

หลายประเภท  อุตสาหกรรมที่รองรับผลผลิตถ่ัวเหลืองที่สําคัญ  ไดแก  อุตสาหกรรมน้ํามันพืชประมาณรอยละ  70  

นอกนั้นเปนวตัถุดิบในอตุสาหกรรมซอสปรุงรส  ซีอ้ิว  เตาหู  เตาเจีย้ว  อาหารสัตว  และสงออก  รวมเปนความตองการ

เมล็ดถ่ัวเหลืองในป  2549  ทั้งส้ินประมาณ  1.824  ลานตัน  นอกจากนี้ความตองการถั่วเหลืองยังอยูในรูปของกาก 

เพื่อทําอาหารสัตวปละไมนอยกวา  2.5  ลานตัน  ซ่ึงความตองการทั้งเมล็ดและกากถั่วเหลืองดังกลาวของประเทศไทย

มีสูงกวาผลผลิตที่ผลิตไดภายในประเทศ  จาํเปนตองนําเขาทั้งเมล็ดและกากถั่วเหลือง  คิดเปนมูลคาไมนอยกวา 1.8  

หมื่นลานบาทตอป 

  การผลิต  พื้นที่ปลูกถ่ัวเหลืองมีแนวโนมลดลงโดยตลอด  เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชอ่ืน 

ที่ใหผลตอบแทนสูงกวา  เชน  ออย  และมันสําปะหลัง  เปนตน  ซ่ึงคาดวาในป  2549  มีพื้นที่ปลูกประมาณ  9.98  แสนไร 

ผลผลิตประมาณ  2.34  แสนตัน  ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ  235  กก.  ตอไร  

  การตลาด  แมวาผลผลิตถ่ัวเหลืองที่ผลิตไดจะไมเพยีงพอใชภายในประเทศ  แตราคาถั่วเหลือง

จําเปนตองขึ้นอยูกับราคาตลาดโลก  และคณุภาพของผลผลิตซ่ึงราคาถั่วเหลืองชนดิคละที่เกษตรกรขายได ในป 2548 

เฉล่ียกิโลกรัมละ  10.75  บาท  ลดลงจากราคาเฉลี่ยในป  2547  กิโลกรัมละ  1.54  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  12.53 

เพราะถั่วเหลืองปลายฤดูฝนป  2548  ไดรับฝนตกกระทบในชวงการเก็บเกีย่วทําใหผลผลิตที่ไดมีความชื้นสูง 

และมีคุณภาพต่ํา 

  ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน  ถ่ัวเหลืองเปนพืชที่มีตนทุนการผลิตสูงแตผลตอบแทนตอไรต่ํา 

เมื่อเทียบกับพชืไรชนิดอื่น  โดยตนทนุการผลิตเฉลี่ย  1,800 – 1,900 บาทตอไร  ในขณะที่รายไดจากการปลูกถ่ัวเหลือง 

เฉล่ียไรละ  ประมาณ  2,500  บาทตอไร  นอกจากนี้ผลผลิตถ่ัวเหลืองของเกษตรกรมกัประสบปญหาคุณภาพต่ํา

เนื่องจากฝนตกกระทบในชวงการเก็บเกีย่วจึงทําใหเกษตรกรขายผลผลิตไมไดราคา  เปนสาเหตุใหเกษตรกรหันไป

ปลูกพืชไรชนดิอื่นทดแทน  ทําใหพืน้ที่ปลูกถ่ัวเหลืองมีแนวโนมลดลง 
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นโยบายทางดานการตลาดของรัฐ 

  การกําหนดนโยบายและมาตรการการนําเขาเมล็ดถ่ัวเหลืองเปนอํานาจของคณะกรรมการนโยบาย 

ถ่ัวเหลืองและพืชน้ํามันอื่น  โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่กาํกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เปนประธาน  และมีเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ 

นโยบายการนาํเขาเมล็ดถั่วเหลือง 

  ปจจุบันไดมีนโยบายใหเปดตลาดเมล็ดถ่ัวเหลืองไดโดยเสรีไมจํากัดปรมิาณและชวงเวลาการนําเขา 

ซ่ึงผูมีสิทธินําเขา  ไดแก  สมาคม  บริษัท  และหางหุนสวนจํากัด  รวม  13  ราย  โดยผูมีสิทธินําเขาจะตองใหความรวมมือ

ดังนี ้

-  การนําเขาถ่ัวเหลืองจากประเทศเพื่อนบานในกรณีที่รัฐบาลไดทําความตกลงใหความชวยเหลือ 

-  ตองรับซื้อเมล็ดถ่ัวเหลืองในประเทศทั้งหมดตามเกรด  และในราคาที่กําหนด 

1.  กลุมโรงงานสกัดน้ํามนั  รับผิดชอบรับซื้อเมล็ดถ่ัวเหลืองชนิดคละ  ตามมาตรฐานความชื้นไมเกิน 

13%  ส่ิงเจือปนไมเกนิ  3%  เมล็ดเสียไมเกนิ  5 %  เมล็ดแตกไมเกิน  5 %  ในราคา ณ ไรนา ไมต่ํากวา  10.50  บาท 

ตอกิโลกรัม  และหนาโรงงานตลาดกทม. ไมต่ํากวา  11.50  บาทตอกิโลกรัม 

2.  กลุมโรงงานผลิตอาหารสัตว  รับผิดชอบรับซื้อถ่ัวเหลืองที่มีมาตรฐานเสนผาศูนยกลางไมต่ํากวา 

4.5 มิลลิเมตร  สีผิวเหลืองมนัความชืน้ไมเกนิ  13 %  ส่ิงเจอืปนไมเกนิ 2 %  เมลด็เสยีไมเกนิ 3 %  เมล็ดแตกไมเกนิ  5 % 

ในราคา  ณ ไรนา ไมต่ํากวา 11 บาทตอกิโลกรัม  หนาโรงงานตลาดกทม.ไมต่ํากวา  12  บาทตอกิโลกรัม 

3.  กลุมโรงงานแปรรูปอาหาร  รับผิดชอบซื้อถ่ัวเหลืองที่มีมาตรฐานขนาดเมล็ดต่ํากวา  4.8  มิลลิเมตร 

สีผิวเหลืองมัน  ความชื้นไมเกิน  13 %  ส่ิงเจือปนไมเกิน  1 %  เมล็ดเสียไมเกิน 3 %  เมล็ดแตกไมเกนิ  3 % 

โปรตีนไมนอยกวา  36 %  ราคารับซื้อ  ณ ไรนาไมต่ํากวา  12.50  บาทตอกิโลกรัม   ณ หนาโรงงานตลาดกทม. 

ไมต่ํากวา  13.50  บาทตอกิโลกรัม 

............................................................................ 
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