๑. ปลูกถั่วเหลือง
2. ปริมาณการใช้น้ํา 350-400 ลบ./ไร่/ฤดูกาลผลิต
3. อายุเก็บเกี่ยวเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 75-120 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์
4. เงื่อนไขการดําเนินการ
4.1 ฤดูกาลปลูก ในฤดูแล้งปลูกช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมกราคม ช่วงปลูกหากกระทบอากาศ
เย็นจะทําให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต
4.2 ไม่ทนต่อสภาพน้ําท่วมขัง
4.3 ดินเหนียวไม่เหมาะสมกับการปลูกถั่วเหลือง
4.4 ดินมีการระบายน้ํา และถ่ายเทอากาศดี สามารถอุ้มน้ําได้
4.5 ต้องมีตลาดรองรับ
5. วิธีการผลิต/การเขตกรรม
5.๑ การเตรียมดิน ในสภาพนาปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าว มีการเตรียมดิน 2 แบบ ดังนี้
1) แบบไม่ ไถพรวน โดยตั ดตอซั งทิ้ งเศษฟางไว้ ในแปลงนา แล้ วขุ ดร่ องน้ํ าแนบชิ ดคั นนาทุ กด้ าน และ
ผ่านแปลงนา ร่องกว้าง 30 เซนติเมตร ระยะระหว่างร่องน้ําประมาณ 3-5 เมตร เพื่อสะดวกต่อการให้น้ําและระบาย
ออก หลังจากนั้นปล่อยน้ําให้ท่วมแปลงครึ่งวันแล้วระบายออก ตากดิน 1-2 วัน ให้ดินหมาดแล้วจึงปลูก
2) แบบไถพรวน หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วไถดินให้ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร พร้อมขุดร่องน้ําแนบชิด
คั นนาทุ กด้ าน และผ่ านแปลงนา ร่ องกว้ าง 30 เซนติ เมตร ระยะระหว่ า งร่ อ งน้ํ า ประมาณ 3-5
เมตร
ตากดินทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์ ปล่อยน้ําให้ท่วมแปลงครึ่งวันแล้วระบายออก ตากดิน 1-2 วัน ให้ดินหมาด แล้วจึงไถพรวน
ก่อนปลูก
การปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ต้องระวังในเรื่องการเตรียมดินและการให้น้ําเป็นพิเศษไม่ควร
มีน้ําขังและไม่ควรปลูกลึกกว่าปกติ
5.๒ การปลูก : ใช้เมล็ดพันธุ์ 15 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนปลูกคลุกด้วยไรโซเบียม อัตรา ๒๐๐ กรัมต่อเมล็ดพันธุ์
15 กิโลกรัม การปลูกมี 2 ลักษณะ ดังนี้
1) การเตรียมดินแบบไม่ไถพรวน ปลูกโดยใช้ไม้แหลมหรือเครื่องปลูกทําหลุมกว้าง 2-3 เซนติเมตร
ลึก 3-4 เซนติเมตร หยอดเมล็ดพันธุ์ 4-5 เมล็ดต่อหลุม
2) การเตรียมดินแบบไถพรวน มีวิธีการปลูก 2 แบบ คือ แบบหว่าน หรือ แบบโรยเป็นแถว ระยะระหว่าง
แถว 50 เซนติเมตร จํานวน 20-25 ต้น ต่อแถวยาว 1 เมตร (64,000-80,000 ต้นต่อไร่)
5.๓ การให้น้ํา ในสภาพนา ให้นํา้ ทุก 7-15 วัน ห้ามขาดน้ําช่วงอายุ 60 วัน หลังปลูก

5.๔ การใส่ปุ๋ย ดินร่วนหรือดินเหนียวปนทราย ใส่ปุ๋ย สูตร ๑2-24-๑2 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 1616-8 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่
กรณีปลูกแบบหยอดหรือแบบเป็นแถวใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นพร้อมปลูก ปลูกแบบหว่านใส่ปุ๋ยเคมีก่อนออกดอก หรือ
ไม่ควรเกิน 15-20 วันหลังปลูก (กําจัดวัชพืชก่อนหว่านปุ๋ย)
5.๕ การกําจัดศัตรูพืช กําจัดวัชพืชเมื่อต้นถั่วอายุ 15-20 วันหรือก่อนถั่วเหลืองออกดอก สํารวจโรคและแมลง
ในแปลง เมื่อมีการทํา ลายของโรคและแมลงให้ป้องกันกําจัดโดยการฉีดพ่นสารเคมีอัตราที่ใช้ตามคําแนะนําในฉลาก
5.๖ การเก็ บ เกี่ ย ว ควรเก็ บ เกี่ ย ว อายุ 75-120 วั น ขึ้ น อยู่ กั บ ชนิ ด พั น ธุ์ โดยสี เ ปลื อ กฝั ก เปลี่ ย นเป็ น
สีน้ําตาลประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์
6. ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
ต้นทุน/ปัจจัยการผลิต
ชนิด/จํานวน
ราคา
- ค่าไถ ๒ ครั้ง x 250 บาท
เป็นเงิน 500 บาท
- ค่าเมล็ดพันธุ์ 15 กิโลกรัม x 25 บาท เป็นเงิน 375 บาท
- ค่าไรโซเบียม ๒๐๐ กรัม
เป็นเงิน ๒๐ บาท
- ค่าปุ๋ยเคมี 20 กิโลกรัม x 20 บาท
เป็นเงิน 400 บาท
- ค่าสารเคมี
เป็นเงิน ๔๐๐ บาท
- ค่าแรงงานปลูก/ดูแล/เก็บเกี่ยว
เป็นเงิน ๒,00๐ บาท
รวมต้นทุนการผลิต
เป็นเงิน 3,695 บาท

ผลตอบแทน (บาท/หน่วย)
ผลผลิต 270 กิโลกรัมต่อไร่
ราคาถั่วเหลืองคละ จําหน่าย 20 บาท
ต่อกิโลกรัม
เป็นเงิน 5,400 บาทต่อไร่
หักค่าต้นทุนการผลิต 3,695 บาทต่อไร่
คงเหลือรายได้สุทธิ 1,705 บาทต่อไร่

7. การตลาด
รวมกลุ่มการผลิตให้มีคุณภาพ และสามารถจําหน่ายในพื้นที่ หรือสามารถติดต่อขายกับโรงงานแปรรูป ซึ่งจะต้อง
มีปริมาณผลผลิตไม่น้อยกว่า 16 ตัน
8. การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
8.1 น้ํานมถั่วเหลือง
8.2 เต้าเจี้ยว
9. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
9.1 กลุม่ ส่งเสริมการผลิตพืชน้ํามันและพืชตระกูลถั่ว สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์/โทรสาร 0 2561 0453 E-mail : agriman33@gmail.com
9.2 สํานักงานเกษตรอําเภอ และ สํานักงานเกษตรจังหวัด ในพื้นที่

