
องค์ความรู้การปฎบิตัิงาน (KM) 
เร่ือง      มาปลูกถั่วเหลอืงกนัเถอะ 

เจ้าขององค์ความรู้    นางชมัยพร  สุริยศ  

ต าแหน่ง   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    

ทีท่ างาน    ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าวงัผา   จังหวดัน่าน 

                  ถัว่เหลืองมีความส าคญัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งในด้านการบริโภคเป็น

อาหาร และใช้เป็นวตัถุดิบการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์อุตสาหกรรม

น ้ ามันพืช โดยมีความต้องการใช้ไม่ต ่ ากว่าปีละ ล้านตัน และขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีการผลิต

ภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง  จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาการน าเขา้ในสัดส่วน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ  92 ของความ

ตอ้งการใชท้ั้งหมด การลดพื้นท่ีปลูกมีสาเหตุส าคญัจากศกัยภาพการผลิตต ่าสาเหตุหน่ึง เน่ืองจากขาดแคลน

เมล็ดพนัธ์ุดีในระบบการผลิตของเกษตรกร  ท าให้ผลตอบแทนการผลิตต ่ากวา่พืชแข่งขนัดา้นพื้นท่ีชนิดอ่ืน 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไดอ้นุมติัโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถัว่เหลือง  ปี 2556 -57  เพื่อแกไ้ขปัญหา

ผลผลิตไม่เพียงพอกบัความตอ้งการในประเทศ จากสาเหตุการขาดแคลนเมล็ดพนัธ์ุดี  และให้กระจายเมล็ด

พนัธ์ุให้เกษตรกรน าไปปลูกในฤดูแลง้    ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรจะสนบัสนุนปัจจยัการผลิต ให้แก่ศูนย์

ผลิตเมล็ดพนัธ์ุถัว่เหลืองชุมชนบา้นนาเตา  ต าบลริม  อ าเภอท่าวงัผา   นั้น 

วตัถุประสงค์ 

1.ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุถัว่เหลืองแบบพึ่งพาตนเอง 

2.ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถัว่เหลือง 

เป้าหมาย 

              เพื่อจดัท าแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุถัว่เหลืองและจดัตั้งศูนยผ์ลิตเมล็ดพนัธ์ุถัว่เหลือง  โดยสมาชิกศูนย์

ผลิตเมล็ดพนัธ์ุถัว่เหลืองชุมชน บา้นนาเตา หมู่ท่ี 3 ต าบลริม  อ าเภอท่าวงัผา  จงัหวดัน่าน 

 

 



การด าเนินงาน 

              เร่ิมการด าเนินงานตามโครงการฯ ได้มีการประชาสัมพนัธ์ ผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น ผูน้ าหมู่บา้น / 

ชุมชน  โทรศพัท์  หอกระจายข่าวหมู่บา้น  การประชุมประจ าเดือนของหมู่บา้น  และการรับสมคัร/การ

คดัเลือกสมาชิกท่ีมีพื้นท่ีปลูกท่ีเหมาะสม เขา้ร่วมโครงการฯ  ไดส้มาชิก จ านวน 20 ราย  พื้นท่ีปลูก 40 ไร่ 

ซ่ึงพื้นท่ีปลูกถัว่เหลืองในฤดูฝน  ตั้งอยูใ่นเขตหมู่ท่ี 6  บา้นท่าวงัผาสอง  ต าบลท่าวงัผา  ซ่ึงมีสภาพพื้นท่ีไร่

น ้ าไม่ท่วมถึง  สภาพดินปลูกเหมาะสม เร่ิมปลูกในช่วงวนัท่ี  20-29 กรกฎาคม  2556  การปลูกตอ้งดูการ

พยากรณ์อากาศ ก่อนการปลูก   ตอ้งเป็นช่วงเวลาท่ีฝนไม่ค่อยตก   เกษตรกรบางราย ปลูกช่วงระยะเวลาไม่

เหมาะสม  เพราะปลูกลงไปในดินแลว้  เมล็ดพนัธ์ุถัว่เหลืองยงัไม่งอก  ฝนตก   ท าให้เมล็ดถัว่เหลืองเน่าเสียได ้  

แต่เกษตรกรท่ีปลูกช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม ฝนไม่ตก จะท าให้ตน้ถัว่เหลืองเจริญเติบโตงอกงามไดเ้มล็ด

พนัธ์ุดี  ท่ีส าคญัตอ้งปฎิบติัดูแลรักษา หมัน่ตรวจแปลง  คดัพนัธ์ุปน  จะไดเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีดี  เพื่อกระจายพนัธ์ุ

ใหเ้กษตรกรปลูกในฤดูแลง้  ในฤดูต่อไป 

การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง   ของอ าเภอท่า

วงัผา  ปี 56/57  ปลูกในพื้นท่ี   หมู่ท่ี  1,2,3 ,7   

ของต าบลริม โดยปลูกในสภาพนา   พื้นท่ีใช้

น ้ าจากการสูบน ้ าด้วยไฟฟ้า จากแม่น ้ าน่าน 

ส่งผ่านเหมือง และคลองส่งน ้ าไปสู่แปลงถัว่

เหลืองเกษตรกรท่ีปลูก  52  ราย  พื้นท่ีปลูก   

97  ไร่    นางอ าภา  ศิริแก้ว   เป็นผูช่้วย

ผูใ้หญ่บ้าน บ้านนาเตา  หมู่ ท่ี  3  ต าบลริม  

อ า เภอท่ าว ังผา   จังหวัดน่าน  และเ ป็น

เกษตรกรผูป้ลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้   นางอ าภาเล่าวา่  ตนเองเตรียมแปลงปลูกโดยการไถแปลง แลว้ขุดร่องน ้ า  

เพื่อให้น ้ าระบายออก  หลงัจากนั้นจึงปล่อยน ้ าท่วมแปลงประมาณคร่ึงวนัแลว้ระบายออก   ตากหนา้ดินไว ้ 

1-2 วนั  ให้ดินหมวดไม่มีน ้ าขงัแฉะ  จึงหยอดเมล็ดพนัธ์ุถัว่เหลือง  ซ่ึงซ้ือเมล็ดพนัธ์ุมาจากศูนยผ์ลิตเมล็ด

พนัธ์ุถัว่เหลืองชุมชน  บา้นนาเตา     พนัธ์ุ  เชียงใหม่ 60    โดยมีนายบรรพต  ป้องแกว้  เป็นประธานศูนยฯ์ 

โดยซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ   จ  านวน  60   กิโลกรัม  ปลูกในพื้นท่ี  3  ไร่  โดยวิธีหวา่นคลุกเมล็ดพนัธ์ุดว้ยสารคาร์เบน

ดาซิม  เพื่อป้องกนัเช้ือรา และคลุกเมล็ดดว้ยเช้ือไรโซเบียม  อตัรา 15 ก.ก.ไร่  เพื่อให้เช้ือท่ีสามารถสร้างปม



ท่ีรากของถัว่เหลือง  แล้วตรึงไนโตรเจนจากอากาศ มาใช้ส าหรับการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตของ      

ถัว่เหลือง   เม่ือถัว่เหลืองงอกได ้ 15 วนั หรือระยะท่ีวชัพืชมีใบจริง ประมาณ 3-4 ใบ  พ่นสารก าจัดวัชพืช     

1 คร้ัง  แลว้หว่านปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0  อตัรา 5 ก.ก./ไร่ การใหน้ ้า ให้ทุกๆ  10-15  วนั/คร้ัง   ขอ้ส าคญัไม่ควร

ให้ถั่วเหลืองขาดน ้ าในช่วงออกดอกจนถึงติดฝักเพราะจะท าให้ผลผลิตลดลงมาก  การป้องกันก าจัด               

มี 3 ระยะ  คือ ระยะหลงังอก  ไดแ้ก่ หนอนแมลงวนัเจาะล าตน้ ฉีดพ่นสารประเภทดูดซึม หลงัถัว่งอก  7-10 

วนั , ระยะก่อนติดดอก แมลงศตัรู ไดแ้ก่ หนอนมว้นใบ  แมลงหวี่ขาว  เพล้ียอ่อน  และระยะออกดอกติดฝัก  

แมลงศตัรู ไดแ้ก่ หนอนมว้นใบ และหนอนเจาะฝัก   การคดัพนัธ์ุปนมีความส าคญัมาก  ตอ้งถอนทิ้ง          

การเกบ็เกีย่ว  สังเกตฝักมีสีน ้าตาล ประมาณ 95 %  ของฝักบนตน้  การเก็บเก่ียวใชแ้รงคน  ใชเ้คียวเก่ียวโคน

ตน้ถัว่เหลืองใหชิ้ดติดดิน  แลว้ตากไวใ้นแปลงให้แห้ง มดัเป็นฟ่อนน าไปเก็บไวท่ี้ร่มกนัฝน  เพื่อรอการนวด

โดยเคร่ืองนวด  เม่ือนวดเสร็จแล้วตอ้งตากแดด  1-2 แดด เพื่อลดความช้ืน  แล้วน าไปบรรจุกระสอบเก็บ

รักษา  จ  าหน่ายต่อไป 

           

 

                                                                                       เรียบเรียงองคค์วามรู้   เม่ือ   21  มี.ค.57 

เจ้าขององค์ความรู้    นางชมัยพร  สุริยศ  

ต าแหน่ง   นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    

ทีท่ างาน    ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าวงัผา   จังหวดัน่าน 

 


