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พนัธุน์ครสวรรค์	1  เมลด็มขีนาดใหญ่  

ต้านทานโรคใบจุดนูนปานกลาง อายุ

ออกดอก 26–32 วัน อายุ เก็บเกี่ยว 

75–80 วัน ผลผลิต 246 กิโลกรัมต่อไร่

เทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลือง

พันธุ์ถั่วเหลือง

1. พนัธุอ์ายสุัน้ (น้อยกว่า 80 วัน) ได้แก่ เชียงใหม่ 2 และนครสวรรค์ 1

พันธุเ์ชยีงใหม่	2  เป็นพันธ์ุอายุสัน้ 

และต้านทานโรคราน�้าค้าง อายุออกดอก 

25–30 วัน อายุเก็บเกี่ยว 75–80 วัน 

ผลผลิต 261 กิโลกรัมต่อไร่
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2. พนัธุอ์ายปุานกลาง (85–100 วนั) ได้แก่ เชยีงใหม่ 60  เชียงใหม่ 6   

สจ. 5  สุโขทัย 2  ลพบุรี 84–1  และสุโขทัย 3

พันธุ์เชียงใหม่	 60 ผลผลิตสูง 

ปรับตัวได้กว้าง ทนทานต่อโรคราสนิม 

ใบจดุนูน และโรคราน�า้ค้างดีกว่าพันธุ ์สจ. 5  

อายุออกดอก 32–34 วัน อายุเก็บเกี่ยว  

89–92 วนั ผลผลติ 300 กโิลกรมัต่อไร่

พันธุ์เชียงใหม่	 6 ต ้านทานต ่อ 

โรคราสนิมและโรคราน�้าค้าง ผลผลิตสูง  

อายุออกดอก 33–36 วัน อายุเก็บเกี่ยว  

90–99 วนั ผลผลติ 322 กโิลกรมัต่อไร่
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พันธุ	์สจ.	5  ทนทานต่อโรคราสนมิ  

อายุออกดอก 33–35 วัน อายุเก็บเกี่ยว  

88–96 วัน ผลผลิต 274 กิโลกรัมต่อไร่ 

พนัธุส์โุขทยั	2  ต้านทานโรคใบจดุนนู 

และโรคราน�้าค้าง อายุออกดอก 29 วัน  

อายุ เ ก็บเ ก่ียว 82–88 วัน ผลผลิต  

321 กิโลกรัมต่อไร่
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พันธุ ์ลพบุรี	 84–1 พื้นที่ปลูก 

ที่ เหมาะสมในเขตภาคกลางตอนบน  

อายุออกดอก 27–29 วัน อายุเก็บเกี่ยว  

83–88 วัน ผลผลิต 358 กิโลกรัมต่อไร่

พันธ์ุสโุขทัย	3  เมล็ดมีความงอกดี 

เก็บไว ้ได ้นาน อายุออกดอก 40 วัน  

อายุ เก็บ เกี่ ยว 90–93 วัน ผลผลิต  

298 กิโลกรัมต่อไร่
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เทคโนโลยีการผลิต

สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม ดินร่วนปนทรายจนถงึดนิเหนยีว ความเป็น 

กรด–ด่างของดินที่เหมาะสม 5.5–7.0 ไม่ทนทานต่อสภาพน�้าท่วมขัง  

ดินเค็มและกรดจัด

การเตรียมดิน	สภาพนา การปลกูโดยไถเตรยีมดนิ ไถดะ 1 คร้ัง ไถแปร  

1–2 ครัง้ และการปลกูแบบไม่ไถเตรียมดินให้ตดัตอซงัแล้วท�าร่องระบายน�า้  

สภาพไร่ ไถผาลสาม 1 ครั้ง ตากดินไว้ 7–20 วัน พรวนด้วยผาลเจ็ด  

1 ครั้ง และท�าร่องระบายน�้า

การปลูก	พันธุ ์อายุสั้น ระยะปลูก 25 x 25 เซนติเมตร พันธุ ์อายุ 

ปานกลาง ระยะปลูก 40 x 20 เซนติเมตร พันธุ ์อายุยาว ระยะปลูก  

50 x 20 เซนติเมตร ปลูกเป็นแถว โดยกระทุ้งหลุมลึก 3–4 เซนติเมตร  

หยอดหลุมละ 3–5 เมล็ด ก่อนปลูกคลุกเมล็ดด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม  

อัตรา 200 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 10–12 กิโลกรัม

 แปลงปลูกถั่วเหลือง  การหยอดเมล็ดถั่วเหลือง
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การดูแลรักษา

การให้น�้า

ให้น�า้ก่อนปลกูให้ดนิมคีวามชืน้พอเหมาะ 

ก่อนหยอดเมล็ด หรือให้น�้าทันทีหลังปลูก  

หลงัจากนัน้ให้น�า้ 7–10 วนัต่อคร้ัง ขึน้อยู่กบั 

ความชื้นในดิน

ข้อควรระวัง: ไม่ควรให้ถั่วเหลืองขาดน�้าในระยะออกดอกและติดฝัก

การใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ ๋ยเคมีเกรด 12–24–12 อัตรา  

25 กิโลกรัมต ่อไร ่  เมื่อถั่ ว เหลืองอายุ  

15–20 วันหลังงอก โรยข้างแถวและพรวน

ดินกลบ

 การให้น�้าในแปลงปลูกถั่วเหลือง

 การใส่ปุ๋ยในแปลงปลูกถั่วเหลือง

การจัดการศัตรูพืช

โรคที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1.	โรครากและโคนเน่า	คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วย เมทาแลกซิล 25%  

ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 7 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ใช้พันธุ์ต้านทานโรค

2.	โรคราน�้าค้าง คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วย เมทาแลกซิล 25%  

ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 7 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ใช้พันธุ์ต้านทานโรค

3.	โรคราสนิม	 พ่นด้วยสารคลอโรทาโลนิล 50% เอสซี อัตรา  

20–30 มิลลิลิตรต่อน�้า 20 ลิตร หรือ ไตรอาดิมีฟอน 25% ดับเบิ้ลยูพี  

อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน�้า 20 ลิตร
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แมลงศัตรูท่ีส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1.	หนอนแมลงวันเจาะล�าต้น ควรพ่นด้วยสารไตรอะโซฟอส 40% อซีี  

อตัรา 50 มลิลลิติรต่อน�า้ 20 ลติร หลงัถ่ัวเหลอืงงอก 7–10 วัน และ/หรอื  

พ่นซ�้า 1–2 ครั้ง ทุก 7 วัน

2.	หนอนเจาะฝัก	 แมลงหวี่ขาว และหนอนม้วนใบ ควรพ่นด้วย 

สารไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน�้า 20 ลิตร หรือ  

คาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน�้า 20 ลิตร

 อาการผิดปกติของถั่วเหลืองจากโรค

 อาการผิดปกติของถั่วเหลือง

วัชพืชและการป้องกันก�าจัด

การแข่งขันของวัชพืชที่มีผลท�าให้ถั่วเหลืองให้ผลผลิตต�่า อยู่ระหว่าง  

2–5 สัปดาห์ หลังการงอกของถั่วเหลือง วัชพืชเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง 

ทีม่กีารแข่งขนักับถ่ัวเหลือง ท�าให้ผลผลติถ่ัวเหลอืงลดลง 40–80 เปอร์เซน็ต์
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การป้องกนัก�าจัดวชัพชื โดยวธิเีขตกรรม  

การไถหรือพรวนดนิก่อนปลกูพชื การใช้วสัดุ 

คลมุดนิ เช่น ฟางข้าว แกลบดบิ การใช้มอืถอน  

หรือใช้จอบถาก 

การใช้สารก�าจัดวัชพืช โดยสารก�าจัดวัชพืชที่แนะน�าให้ใช้ในการปลูก 

ถั่วเหลืองมีหลายประเภทและหลายชนิด อาจเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่ง 

ได้ตามสภาพและวธิกีารปลกูถัว่เหลอืงและชนดิวชัพชืทีม่อียู่ เช่น อะซโีทคลอร์  

อะลาคลอร์ โคลมาโซน ฟลูมิออกซาซิน เมโทลาคลอร์ เมทริบูซิน  

อมิาเซทาเพอร์ อมิาซาเพอร์ อมิาซาพิก โฟมซีาเฟน คลีโทดมิ เซทอกซดิมิ  

ฟลูอะซิฟอป–พี–บิวทิล ฮาลอกซิฟอบ–อาร์–เมทิล โพรพาควิซาฟอป  

เป็นต้น

 การใช้จอบถากวัชพืช

 การใช้สารเคมีฉีดพ่นวัชพืช

วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น

 หญ้านกสีชมพู  หญ้าตีนติด  หญ้าตีนนก
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วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น

 หญ้าปากควาย

 ผักโขมหิน

 หญ้ายาง

  
แห้วหมู

  
กกทราย

 หญ้าตีนกา

 ผักโขมหนาม

 ผักเสี้ยนผี

 หญ้าดอกขาว

 ผักเบี้ยหิน

 ปอวัชพืช

วัชพืชประเภทกก เช่น
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การเก็บเกี่ยว

ควรเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองเมื่อฝ ักแก ่ หรือมีสีน�้าตาลร ้อยละ 95  

ของจ�านวนฝักทั้งหมด น�าไปผึ่งแดดไว้ 2–3 แดด แล้วจึงน�าไปนวด

ส�าหรบัการผลติเมลด็พนัธุ ์ การนวดควรใช้ความเรว็รอบของเครือ่งนวด  

350–500 รอบต่อนาที

 การใช้คนเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง

 การใช้รถเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน โทรศัพท์ 0 2579 3930–1 

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5349 8537

http://www.doa.go.th/fcri/
http://www.doa.go.th/fc/chiangmai/
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