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5.  บทคัดย่อ 

การทดลองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการผลิตถัว่เหลืองในจงัหวดั
เลย สามารถเพิ่มผลผลิตไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 และเทคโนโลยท่ีีไดเ้ป็นท่ียอมรับของเกษตรกร 
ด าเนินการตามขั้นตอนของงานวจิยัและพฒันาระบบการท าฟาร์ม ซ่ึงเป็นวธีิการวิจยัและถ่ายทอด
เทคโนโลยดีา้นการเกษตรท่ีค านึงถึงการยอมรับและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเป็นหลกั ใน
ปีงบประมาณ 2554 ไดด้ าเนินการท่ีบา้นภูทบัฟ้า ต.เขาหลวง อ.วงัสะพุง จ.เลย ส่วนปีงบประมาณ 2555 
และ 2556 ไดด้ าเนินการท่ีบา้นนาโป่ง และบา้นขอนแก่น ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย ทั้ง 2 พื้นท่ีเป็นแหล่ง
ปลูกดั้งเดิมของจงัหวดัเลย ในแต่ละปีไดเ้กษตรกรร่วมงานทดสอบคร้ังละ 5 ราย โดยมีวธีิการทดสอบ 2 
วธีิการ ระหวา่งการปลูกถัว่เหลืองโดยไม่ใส่ปุ๋ยซ่ึงเป็นวธีิของเกษตรกรเปรียบเทียบกบัวธีิใส่ปุ๋ยตามค่า
วเิคราะห์ดินซ่ึงเป็นวธีิของกรมวชิาการเกษตร ผลการทดสอบในปีงบประมาณ 2554 พบวา่ ผลผลิตและ
องคป์ระกอบผลผลิตในวธีิแนะน าของเกษตรกร 4 ราย ใหค้่าสูงกวา่วธีิของเกษตรกร โดยใหค้่าผลผลิต



เฉล่ียต่อไร่เท่ากบั 330 , 390, 334 และ 346 กิโลกรัมต่อไร่ส่วนวธีิของเกษตรกรใหค้่าผลผลิตเฉล่ีย
เท่ากบั 328, 338, 316 และ 316  มีเกษตรกรเพียงรายเดียวท่ี ผลผลิตของวธีิเกษตรกรใหค้่าสูงกวา่เท่ากวา่
วธีิการแนะน า วธีิแนะน าท าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.6-13  แต่ก็ท  าใหต้น้ทุนเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 
13.8 ตน้ทุนการผลิตถัว่เหลืองส่วนใหญ่ร้อยละ 55 คือค่าจา้งเก็บเก่ียว รองลงมาคือค่าเมล็ดพนัธ์ุ ส่วน
ค่าจา้งปลูกเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอ้ยท่ีสุดคือร้อยละ 4.8 สัดส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio : 
BCR) พบวา่วธีิการของเกษตรกรมีค่าอยูร่ะหวา่ง 1.1 -3.2 สูงกวา่วธีิการแนะน าซ่ึงมีค่าระหวา่ง 1.2 – 2.8 
แต่โดยเฉล่ียแลว้มีค่าใกลเ้คียงกนัคือ 1.99 และ 2.0  

ในปีงบประมาณ 2555 ไดท้  าการทดสอบเทคโนโลยท่ีีบา้นนาโป่ง และบา้นขอนแก่น ต.นาโป่ง 
อ.เมือง จ.เลย มีเกษตรกรเขา้ร่วม 5 รายผลการทดสอบพบวา่ ผลผลิตต่อไร่ วธีิเกษตรกรมีค่ามากกวา่ร้อย
ละ 14-37  โดยมีค่าผลผลิตเฉล่ีย 466 , 433,420 และ 233 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวธีิเกษตรกรมีค่าผลผลิต
เฉล่ียเท่ากบั 293,400,353 และ 200 กิโลกรัมต่อไร่ส่วนองคป์ระกอบผลผลิตระหวา่งทั้ง 2 วธีิมีความ
แตกต่างกนัไม่มากนกั  วธีิแนะน าท าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 20  แต่ก็ท  าใหต้น้ทุนเพิ่มข้ึนประมาณร้อย
ละ 14-34 ตน้ทุนการผลิตถัว่เหลืองส่วนใหญ่ร้อยละ 45 คือค่าจา้งเก็บเก่ียว รองลงมาคือค่าเมล็ดพนัธ์ุ 
ส่วนค่าจา้งปลูกเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอ้ยท่ีสุดคือร้อยละ 0.3 สัดส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit Cost 
Ratio : BCR) พบวา่วธีิการของเกษตรกรมีค่าอยูร่ะหวา่ง 1.1 -3.2 สูงกวา่วธีิการแนะน าซ่ึงมีค่าระหวา่ง 
1.2 – 2.8 แต่โดยเฉล่ียแลว้มีค่าใกลเ้คียงกนัคือ 1.99 และ 2.0 

ในปีงบประมาณ 2556 ไดท้  าการทดสอบเทคโนโลยท่ีีบา้นนาโป่ง และบา้นขอนแก่น ต.นาโป่ง 
อ.เมือง จ.เลย มีเกษตรกรเขา้ร่วม 5 รายผลการทดสอบพบวา่ ผลผลิตต่อไร่ วธีิเกษตรกรมีค่ามากกวา่ร้อย
ละ 27-48  โดยมีค่าผลผลิตเฉล่ียของเกษตรกรแต่ละรายเท่ากบั 317.6 , 260.4,234.8 และ 226.4 กิโลกรัม
ต่อไร่ ส่วนวธีิเกษตรกรมีค่าผลผลิตเฉล่ียเท่ากบั 241.6,175.2,170.8 และ 178 กิโลกรัมต่อไร่ส่วน
องคป์ระกอบผลผลิตระหวา่งทั้ง 2 วธีิมีความแตกต่างกนัไม่มากนกั   

 
6.  ค าน า 
                ถัว่เหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัชนิดหน่ึงของประเทศมีมูลค่าซ้ือขายภายในประเทศ
มากกวา่ 2 พนัลา้นบาท (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร,2551) ปลูกเป็นส่วนมากในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม ่แพร่ เลย และชยัภูมิ การส่งเสริมการปลูกถัว่เหลืองสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐท่ีก าหนดให้
ถัว่เหลืองเป็นสินคา้ท่ีมีเป้าหมายการผลิตชดัเจน แต่ประเทศไทยยงัไม่สามารถผลิตใหเ้พียงพอกบัความ
ตอ้งการ (ส านกังานส่งเสริมสินคา้เกษตร, 2549) ผลผลิตถัว่เหลืองของประเทศมีเพียงร้อยละ 12 ของ
ความตอ้งการใช ้ ท าใหต้อ้งพึ่งพาถัว่เหลืองน าเขา้ทั้งในรูปของเมล็ด กาก และน ้ามนั ปริมาณรวมไม่ต ่า



กวา่ปีละ 3.5 ลา้นตนั สูญเสียเงินตราให้ต่างประเทศปีละ 3-4 หม่ืนลา้นบาท อภิชาต (2553)  จาก 
ส านกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตรไดร้ายงานวา่สถานการณ์การผลิตถัว่เหลืองปี 2550/51 ในแหล่งปลูก
ส าคญัของภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ เลย 
และชยัภูมิ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีส าคญั จะลดลงอีกร้อยละ20 ส่งผลท าใหไ้ทยสูญเสียความมัน่คงดา้น
วตัถุดิบและอาหาร ดงันั้นเพื่อลดอตัราการพึ่งพาวตัถุดิบน าเขา้ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเป็นส่ือกลาง
พฒันาการผลิตถัว่เหลืองอยา่งมืออาชีพ   
          ผลผลิตของถัว่เหลืองค่อนขา้งแปรปรวนไปตามสภาพแวดลอ้มและการจดัการ และพนัธ์ุ
โดยเฉพาะการจดัการเร่ืองปุ๋ยของถัว่เหลือง นั้น สุวพนัธ์และคณะ (2541) ไดส้รุปวา่การปลูกถัว่เหลือง
จ าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยกีารจดัการธาตุอาหารท่ีเหมาะสม เธียรชยัและคณะ(2536) ศึกษาพบวา่ 
ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารท่ีมีความส าคญักบัถัว่เหลืองมาก หากดินขาดธาตุดงักล่าวหรือเกษตรกรใส่
เพิ่มลงในดินไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการสร้างปมท าใหถ้ัว่เหลืองชะงกัการเจริญเติบโต ในปี 2537-2539 

เธียรชยัและคณะ(2541)ไดศึ้กษา การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-45-0 ร่วมกบัปุ๋ยคอก ผลการศึกษาพบวา่ หากมี
การใส่ปุ๋ย 0-45-0 อตัรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกบัปุ๋ยคอกสามารถเพิ่มผลผลิตถัว่เหลืองไดถึ้งร้อยละ 21 
.8  กรมวชิาการเกษตร (2545) ไดส้รุปเป็นค าแนะน าส าหรับเกษตรกรผูป้ลูกถัว่เหลืองถึงวธีิการใส่ปุ๋ย
อยา่งถูกวธีิวา่ หากเป็นถัว่เหลืองท่ีปลูกในนาหลงัการเก็บเก่ียวขา้ว และไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีในขั้นตอน
การปลูกขา้ว เม่ือปลูกถัว่เหลืองควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-46-0 อตัรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และหากเป็นการ
ปลูกในสภาพไร่หรือการปลูกถัว่เหลืองฤดูฝนควรใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12  อตัรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
           จงัหวดัเลยมีพื้นท่ีปลูกถัว่เหลืองมากเป็นล าดบัหน่ึงของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือมี
พื้นท่ีปลูกทั้งส้ิน 61,099 ไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2549)   ในปีพ.ศ. 2533 จากการส ารวจ
พื้นท่ีปลูกของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2533) พบวา่ถัว่เหลืองเป็นพืชท่ีมีพื้นท่ีปลูกในจงัหวดัเลย
มากกวา่ 3.3 แสนไร่ และเร่ิมลดลงอยา่งต่อเน่ืองในปีถดัมา ลดลงชดัเจนมากในปี พ.ศ. 2539 เหลือเพียง 
79,220 ไร่ เกษตรกรในจงัหวดัเลยนิยมปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้มากกวา่ถัว่เหลืองฤดูฝน เน่ืองจาก เส่ียงต่อ
ฝนนอ้ยกวา่ทั้งในช่วงปลูกและช่วงเก็บเก่ียว  ดงันั้นพื้นท่ีปลูกถัว่เหลืองในฤดูแลง้จึงมากกวา่ถัว่เหลือง
ฤดูฝนประมาณ 5 เท่า ส านกังานเกษตรจงัหวดัเลย (2551)  ผลผลิตเฉล่ียของทั้งจงัหวดัเพียง 192 
กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงยงัต ่ากวา่ผลผลเฉล่ียของทั้งประเทศร้อยละ 23.2     จากการจดัเวทีเสวนาผูป้ลูกถัว่
เหลืองบา้นภูทบัฟ้า ต.เขาหลวง อ.วงัสะพุง จ.เลย พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้หรือถัว่เหลือง
หลงันา เห็นวา่ ปุ๋ยท่ีใส่ในนาขา้วอาจหลงเหลือตกคา้งเม่ือปลูกถัว่เหลืองตามหลงั ดงันั้นจึงไม่นิยมใส่
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย ์และเห็นวา่การใส่ปุ๋ยคือการเพิ่มตน้ทุน นกัวจิยัไดเ้สนอวา่หากทดลองใส่ปุ๋ยเคมี
ตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตรโดยเพิ่มเพียงคร่ึงหน่ึงของอตัราแนะน าจะเหมาะสมหรือไม่ 



เกษตรกรใหค้วามสนใจและเห็นวา่ควรมีการทดสอบการปลูกถัว่เหลืองระหวา่งการใส่ปุ๋ยและการไม่ใส่
ปุ๋ย   การหาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตถัว่เหลืองโดยการใส่ปัจจยัเพิ่ม อาจท าใหเ้กษตรกรลงัเลใจ ดงันั้น
หากเพิ่มปัจจยัการผลิตในอตัราคร่ึงหน่ึงจึงเป็นหนทางท่ีเกษตรกรยอมรับได ้ และหากเกษตรกรไดรั้บ
ความรู้หรือค าแนะน าท่ีเหมาะสมดา้นการจดัการดินและปุ๋ย รวมถึงการเรียนรู้การปลูกถัว่เหลืองใหไ้ด้
ผลผลิตสูงจากเพื่อนเกษตรกรดว้ยกนัก็อาจหนัมาปลูกถัว่เหลืองเพิ่มข้ึนเพราะมีความคุน้เคยกบัการปลูก
ถัว่เหลืองดีอยูแ่ลว้ การด าเนินงานทดสอบคร้ังน้ีมุ่งหวงัใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมตลอดทั้งกระบวนการ 
ตั้งแต่ขั้นตอนการวนิิจฉยัปัญหา ไปจนถึงการทดสอบในฟาร์ม และการประเมินผลเน่ืองจากเกษตรยอ่ม
รู้ซ้ึงถึงสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตวัเองดีกวา่ใคร และรู้จริงถึงปัญหาและความตอ้งการของเขาเอง 
และทา้ยท่ีสุดท่ีส าคญัมากก็คือตวัเกษตรกรเองจะเป็นผูต้ดัสินใจวา่จะยอมรับหรือปฏิเสธเทคโนโลยท่ีี
เสนอแก่เกษตรกร (อารันต,์ 2543) ดงันั้นการพยายามหาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ีจึงมีความ
จ าเป็น การทดสอบน้ีเป็นการช้ีประเด็นให้เห็นวา่สภาพพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีความตอ้งการ
เทคโนโลยกีารผลิตท่ีแตกต่างกนั และองคค์วามรู้เร่ืองการผลิตถัว่เหลืองของกรมวชิาการเกษตรท่ียงัไป
ไม่ถึงเกษตรกรจ าเป็นตอ้งอาศยังานทดสอบเพื่อช่วยในการขยายผลและเพื่อเป็นการยนืยนัวา่เทคโนโลยี
หรือองคค์วามรู้นั้นเหมาะสมกบัเกษตรกรหรือไม่   
7.  วธีิด าเนินการ 
                         ด าเนินการตามขั้นตอนของงานวจิยัและพฒันาระบบการท าฟาร์ม เป็นวธีิการวจิยัและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการเกษตรท่ีค านึงถึงการยอมรับและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเป็นหลกั
ประกอบดว้ย5ขั้นตอน หลกั ไดแ้ก่  
                      7.1 การคดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย 
                      7.2 การวเิคราะห์พื้นท่ีเป้าหมาย 
                      7.3 การวางแผนด าเนินงาน 
                     7.4 การด าเนินงานตามแผน 
                      7.5 การสรุปและการขยายผล   

 
อุปกรณ์ 

1.ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ เพื่อใส่ตามค่าวเิคราะห์ดิน 
2.อุปกรณ์ด าเนินการจดัประชุมเสวนา เช่น กระดาษชาร์จ ปากกาเคมี คลิปหนีบกระดาษ  

วธีิการ 
 ประกอบดว้ย 2 วธีิการ 



 วธีิท่ี 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร46-0-0 , 18-46-0 และ 0-0-60  
      วธีิท่ี 2 วธีิการของเกษตรกรคือไม่มีการใส่ปุ๋ย 

การบันทกึข้อมูล 
1. การบนัทึกขอ้มูลการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม 
 - ขอ้มูลการผลิตและการจดัการตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ การเตรียมพื้นท่ี การปลูก การดูแล
รักษา การเก็บเก่ียว ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต 
 - ขอ้มูลดา้นเศรษฐศาสตร์ ตน้ทุนการผลิต  
2.การบนัทึกขอ้มูลในแปลงทดสอบ 
 - สุ่มเก็บตวัอยา่งดินในแปลงก่อนปลูกส่งวเิคราะห์เพื่อหาค่า pH ,%OM,, P2O5 และ K2O 
 - บนัทึกขอ้มูล วนัปลูก วนัเก็บเก่ียว หรือกิจกรรมอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทัว่ๆไปภายใน
แปลง 
 -  ขอ้มูลการเจริญเติบโต ความสูง จ านวนตน้ต่อพื้นท่ี จ  านวนฝักต่อตน้ 
 - สุ่มเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี 2X4 ตารางเมตร จ านวน 3 ตวัอยา่ง / 1 วธีิการ/เกษตรกร 1 คน เพื่อหา
น ้าหนกัผลผลิต  
 - สุ่มเก็บถัว่เหลือง 10 ตน้ เพื่อเก็บขอ้มูลองคป์ระกอบผลผลิตเช่น ความสูง จ านวนฝักต่อตน้ 
น ้าหนกัเมล็ดดี น ้าหนกั 100 เมล็ด และผลผลิตต่อไร่ 

เวลาและสถานที่ 
สถานท่ี   ด าเนินการทดสอบในฤดูแลง้ในช่วงหลงัเก็บเก่ียวขา้วประมาณตน้เดือนธนัวาคม - เดือน
เมษายน   ไร่เกษตรกรบา้นภูทบัฟ้า ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย และไร่เกษตรกร บา้น
ขอนแก่นและบา้นนาโป่ง ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมือง จ.เลย  
              เร่ิมตน้   :  ตุลาคม 2554 
               ส้ินสุด   :  กนัยายน 2556 
 8.ผลการทดลองและวจิารณ์  

8.1ผลการลองและวจิารณ์ปี 2554  
จากการจดัเวทีเสวนาผูป้ลูกถัว่เหลือง ณ ศาลากลางบา้น บา้นภูทบัฟ้า ต าบลเขาหลวง อ าเภอ

วงัสะพุง จงัหวดัเลย ไดป้ระเด็นปัญหาการผลิตถัว่เหลืองของเกษตรกรและไดเ้กษตรกรร่วมงานทดสอบ
ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
ปัญหาการปลูกถั่วเหลือง 

1. เมล็ดพนัธ์ุ  มีราคาแพงท าใหต้น้ทุนการผลิตสูง 



2. ขาดแคลนแรงงานในช่วงปลูก และช่วงเก็บเก่ียว 
3. โรคแมลงศตัรูพืชท่ีส าคญัของถัว่เหลือง 
4. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 

ตารางที ่1  รายช่ือเกษตรกรการทดสอบชุดเทคโนโลยกีารผลิตถัว่เหลือง ฤดูแลง้ปีการผลิต 54/55 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่

1 นายซอน พิมมะขนัธ์       106     หมู่   1 บ.ภูทบัฟ้า   ต.เขาหลวง อ.วงัสะพุง  จ.เลย 

2 นางวณีา สารวงษ ์          43    หมู่   1 บ.หว้ยผกุ  ต.เขาหลวง อ.วงัสะพุง  จ.เลย 

3 นางสุจินดา ผยุขนัธ์          44   หมู่   13  บ.ภูทบัฟ้า   ต.เขาหลวง อ.วงัสะพุง  จ.เลย 

4 นายบุญเท่ียง คุณนา         115  หมู่  13  บ.ภูทบัฟ้า   ต.เขาหลวง อ.วงัสะพุง  จ.เลย 

5 นายบุญเพง็ พรหมโสภา         116 หมู่  13  บ.ภูทบัฟ้า   ต.เขาหลวง อ.วงัสะพุง  จ.เลย 

 
ในวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2553 ไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งดินจากแปลงเกษตรกรทั้ง 5 ราย และส่ง

ตวัอยา่งดินเพื่อวเิคราะห์ท่ีหอ้งปฏิบติัการกลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยั
และพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3  ผลวเิคราะห์ดินพบวา่ เน้ือดิน (soil texture) ของแปลงปลูกถัว่เหลืองใน
พื้นท่ีทดสอบส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนร่วน ค่าความเป็นกรด-ด่างอยูร่ะหวา่ง 6.23-7.03 ค่าความอุดม
สมบูรณ์ของดินมีค่าค่อนขา้งสูงคือ 1.91-2.4 ค่าความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสใหค้่าสูงต ่าแตกต่าง
กนัไปในแต่ละพื้นท่ีแปลงปลูกของเกษตรกรรแต่ละราย รายละเอียดค่าวเิคราะห์ดินแสดงไวใ้นตารางท่ี 
2 

      ตารางที ่2 ผลค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกรงานทดสอบแต่ละราย 

ช่ือเกษตรกร pH OM Avail.P ExchK clay sand silt texture 

แปลงนายบุญเพง็(ใส่) 6.23 1.9956 10.54 67 24.5 33.84 41.6 loam 

แปลงนายซอน (ใส่) 6.67 1.8009 28.8 64 30.5 33.84 35.6  clay loam 

แปลงนางวณีา (ใส่) 6.09 2.1579 46.68 66 28.5 33.84 37.6  clay loam 

แปลงนางสุจินดา (ใส่) 6.47 2.3363 5.69 72 32.5 31.84 35.6  clay loam 

แปลงนายบุญเท่ียง (ใส่) 6.53 1.8983 29.96 67 31.5 26.84 41.6  clay loam 

 
การวเิคราะห์องค์ประกอบผลผลติและผลผลติ 

ผลการทดลองด้านการเกษตร 



ผลการทดลองดา้นผลการวเิคราะห์ขอ้มูลองคป์ระกอบผลผลิตพบวา่ เกือบทุกลกัษณะใน
วธีิการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินใหค้่าสูงกวา่วธีิการไม่ใส่ปุ๋ยรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4  โดย
พบวา่ จ  านวนฝักต่อตน้ จ านวนขอ้ต่อตน้ จ านวนฝักดีต่อตน้  น ้าหนกัเมล็ดทั้งหมดต่อตน้ ในวธีิการใส่
ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินใหค้่าสูงกวา่ยา่งชดัเจน ส่วนลกัษณะความสูงและจ านวนฝักเสียทั้ง 2 วธีิใหค้่า
ใกลเ้คียงกนั  ดงัน้ี  

จ านวนฝักต่อต้นจ านวนฝักต่อตน้ในวธีิการใส่ปุ๋ยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 24.5 -31.83 ฝักต่อตน้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 27.60 และตน้ถัว่เหลืองของนายซอน พิมมะขนัธ์ใหค้่าสูงสุดคือ 31.83 ฝักต่อตน้และนาย
บุญเท่ียงใหค้่าต ่าสุดคือ 24.50  ฝักต่อตน้ วธีิเกษตรกรมีค่าอยูร่ะหวา่ง 16.62 – 25.23 ฝักต่อตน้ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 20.95 ฝักต่อตน้ โดยตน้ถัว่เหลืองของนายซอน พิมมะขนัธ์ใหค้่าสูงสุดเท่ากบั 22.54 ฝักต่อตน้ 
และของนางวณีา สารวงษใ์ห้ค่าต ่าสุดเท่ากบั 16.62 ฝักต่อตน้  (ตารางท่ี 3 ) 

จ านวนข้อต่อต้นจ านวนขอ้ต่อตน้ในวธีิการใส่ปุ๋ยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 9.58 – 13.41 ขอ้ต่อตน้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.51 และตน้ถัว่เหลืองของนางวณีา สารวงษ ์มีจ  านวนขอ้ต่อตน้มากท่ีสุดคือ 13.41 ส่วน
ตน้ถัว่เหลืองท่ีมีจ  านวนขอ้ต่อตน้นอ้ยท่ีสุดคือตน้ถัว่เหลืองของนายบุญเท่ียง คุณนา เท่ากบั 9.58 ส่วนวธีิ
เกษตรกรพบวา่ตน้ถัว่เหลืองใหค้่าอยูร่ะหวา่ง 8.82 – 10.98 ขอ้ต่อตน้ โดยตน้ถัว่เหลืองของนางสุจินดา 
ผยุขนัธ์ ใหค้่าจ  านวนขอ้ต่อตน้มากท่ีสุดคือ 10.98 ส่วนตน้ถัว่เหลืองของนายบุญเท่ียงใหค้่านอ้ยท่ีสุดคือ 
8.82 ขอ้ต่อตน้ (ตารางท่ี 3 ) 

จ านวนฝักดีต่อต้นในวธีิการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินมีค่าอยูร่ะหวา่ง 22.99 – 30.42 ฝักต่อตน้ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 26.30 และตน้ถัว่เหลืองของนายซอน พิมมะขนัธ์ใหค้่าสูงสุดเท่ากบั 30.42 ส่วนตน้ถัว่
เหลืองของนายบุญเท่ียงใหค้่าต ่าสุดเท่ากบั 22.99 ฝักต่อตน้  ส่วนวธีิการเกษตรกรมีค่าอยูร่ะหวา่ง 16.62 
– 25.15 ฝักต่อตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 21.20 และตน้ถัว่เหลืองของนางวณีา สารวงษใ์หค้่าต ่าสุดคือ 16.62 
และถัว่เหลืองของนายซอน พิมมะขนัธ์ใหค้่าสูงสุดคือ 25.15 ฝักต่อตน้ (ตารางท่ี 3 ) 

น า้หนักเมลด็ทั้งหมดต่อต้น (กรัม)วธีิการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินมีค่าอยูร่ะหวา่ง  82.76 – 
100.16 กรัมต่อตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 89.86 โดยตน้ถัว่เหลืองของนายซอน พิมมะขนัธ์ให้ค่าสูงสุดคือ 
100.16 กรัมต่อตน้ และตน้ถัว่เหลืองนายบุญเท่ียง คุณนาใหค้่าต ่าสุดคือ 82.76 กรัมต่อตน้ ในวธีิ
เกษตรกรมีค่าอยูร่ะหวา่ง 57.29 – 91.09 กรัมต่อตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 71.62 ตน้ถัว่เหลืองของนายบุญเพง็ 
พรหมโสภาใหค้่าสูงสุดคือ 91.09 กรัมต่อตน้ ส่วนของนางวณีาใหค้่าต ่าสุดคือ 57.29 กรัมต่อตน้ (ตาราง
ท่ี 3 ) 

น า้หนักเมลด็ดีต่อต้น (กรัม)วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินมีค่าอยูร่ะหวา่ง 66.49 – 97.26 กรัม
ต่อตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 84.01 กรัมต่อตน้โดยตน้ถัว่เหลืองของนายซอน พิมมะขนัธ์ให้ค่าสูงสุดคือ 



97.26 กรัมต่อตน้ ส่วนตน้ถัว่เหลืองของนายบุญเท่ียง คุณนาใหค้่าต ่าสุดคือ 66.49 กรัมต่อตน้ ในวธีิ
เกษตรกรมีค่าอยูร่ะหวา่ง 51.86 – 87.50 กรัมต่อตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 65.86 กรัมต่อตน้โดยตน้ถัว่เหลือง
ของนายบุญเพง็ พรหมโสภาใหค้่าสูงสุดคือ 87.50 กรัมต่อตน้ ส่วนนางวณีา สารวงษใ์ห้ค่าต ่าสุดเท่ากบั 
51.86 กรัมต่อตน้ (ตารางท่ี 3 ) 

ความสูง (เซนติเมตร)ทั้งวธีิการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินและวธีิเกษตรกรใหค้่าใกลเ้คียงกนั
มากโดยค่าเฉล่ียของวธีิการใส่ปุ๋ยเท่ากบั 79.75เซนติเมตร ในขณะท่ีวธีิเกษตรกรเท่ากบั 79.54 
เซนติเมตร (ตารางท่ี 3 ) 

 จ านวนฝักเสียต่อต้น ทั้งวธีิการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินและวธีิเกษตรกรใหค้่าไม่แตกต่างกนั
มากนกัโดยค่าเฉล่ียของวธีิการใส่ปุ๋ยเท่ากบั 1.91 ฝักต่อตน้ ในขณะท่ีวธีิเกษตรกรเท่ากบั 1.53 ฝักต่อตน้ 

อตัราการหว่านเมลด็ต่อไร่ เกษตรกรปลูกถัว่เหลืองโดยใชว้ธีิการหวา่น อตัราเมล็ดท่ีใชแ้ตกต่าง
กนัไป คือ นางวณีา สารวงษห์วา่นในอตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  นางสุจินดา ผยุขนัธ์ และ นางซอน พิมมะ
ขนัธ์ ใชอ้ตัราเท่ากนัคือ 30 กิโลกรัมต่อไร่ นายบุญเพง็  พรหมโสภา 25 กิโลกรัมต่อไร่ นายบุญเท่ียง คุณ
นาใชอ้ตัราต ่าท่ีสุดคือ 16.66 กิโลกรัมต่อไร่  กรมวชิาการเกษตรแนะน า 12-15 กิโลกรัมต่อไร่ 

  สัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio:BCR) 
การวเิคราะห์สัดส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนพบวา่วธีิการของเกษตรกรใหค้่า BCR มากกวา่วธีิการ
แนะน า โดยการปลูกถัว่เหลืองของแปลงนางวณีา สารวงษ ์มีค่า BCR ในวธีิการไม่ใส่ปุ๋ยมากท่ีสุด 
เท่ากบั 3.3 รองลงมาไดแ้ก่นางสุจินดา ผยุขนัธ์ุเท่ากบั 3.0 ส่วนนายบุญเท่ียง คุณนา มีค่านอ้ยท่ีสุด
คือ  1.1 ในวธีิการใส่ปุ๋ยการผลิตถัว่เหลืองของแปลง นายบุญเพง็ พรหมโสภา ใหค้่า BCR มากท่ีสุด
เท่ากบั 2.53 รองลงมาไดแ้ก่ นางวณีา สารวงษ ์เท่ากบั 2.8 ส่วนนายบุญเท่ียง คุณนาใหค้่านอ้ยท่ีสุด
คือ 1.2 รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4   

 
 

 



ตารางท่ี 3 ผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตของถัว่เหลืองเปรียบเทียบระหวา่งวธีิการแนะน ากบัวธีิเกษตรกร ฤดูการผลิต 2554/2555

เกษตรกร 
ความสูง(ซม.) จ านวนขอ้(ขอ้) จ านวนฝัก(ฝัก) จ านวนฝักดี(ฝัก) น ้าหนกัเมลด็ทั้งหมด(กรัม) น ้าหนกั 100 เมลด็(กรัม) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

ใส่ปุ๋ย 
ไม่ใส่
ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 

ไม่ใส่
ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 

ไม่ใส่
ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 

ไม่ใส่
ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ไม่ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ไม่ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ไม่ใส่ปุ๋ย 

นางสุจินดา ผยุขนัธ ์ 85.71 78.66 11.46 10.98 29.45 21.64 27.7 21.2 85.31 70.02 15.9 16.52 336 328 

นางวณีา สารวงษ ์ 91.87 95.25 13.49 9.71 24.75 16.62 23.88 16.62 84.69 57.29 17.74 16.44 384 300 

นายบุญเท่ียง คุณนา 75.62 80.56 9.58 8.82 24.5 18.75 22.99 18.53 82.76 67.25 17.29 18.17 390 338 

นายบุญเพง็ พรหมโสภา 70.05 61.64 11.75 10.94 27.46 25.23 26.53 24.52 96.38 91.09 18.56 18.22 334 316 

นายซอน พิมมะขนัธ ์ 75.51 81.6 11.27 10.79 31.83 22.54 30.42 25.15 100.16 71.43 22.26 16.32 346 316 

ค่าเฉล่ีย 79.75 79.54 11.51 10.248 27.6 20.95 26.3 21.2 89.86 71.61 18.35 17.13 338 319 



ตารางท่ี 4 รายการค่าใชจ่้าย ตน้ทุน ก าไร และสดัส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) ต่อไร่ ระหวา่งวธีิการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ยของเกษตรกรแต่ละราย 

 

 

 ค่าใชจ่้าย(บาท/ไร่) สุจินดา วณีา บุญเท่ียง บุญเพง็ ซอน  ค่าใชจ่้าย(บาท/ไร่) สุจินดา วณีา บุญเท่ียง บุญเพง็ ซอน 

ค่าเตรียมดิน 146.66 83.33 63.33 120 94.16  ค่าเตรียมดิน 146.66 83.33 63.33 120 94.16 

ค่าเมลด็พนัธ์ุ 480 266.67 250 400 48  ค่าเมลด็พนัธ์ุ 480 266.67 250 400 48 

ค่าปลูก 166.66 100 66.66 80 66.66  ค่าปลูก 166.66 100 66.66 80 66.66 

ค่าใหน้ ้ า 106.66 240 380 150 596.66  ค่าใหน้ ้ า 106.66 240 380 150 596.66 

ค่าเก็บเก่ียว 749.99 699.9 3833 830 1566.66  ค่าปุ๋ย 616 126.75 200.39 424.27 220.61 

รวมตน้ทุน 1649.97 1389.9 4592.99 1580 2372.14  ค่าเก็บเก่ียว 749.99 699.9 3833 830 1566.66 

รายไดต้น้ทุน 4,985.6 4,560 5,070 4,803.2 4,740  รวมตน้ทุน 2,265.97 1,516.65 4,793.38 2,004.27 2,592.75 

ก าไร 3335.63 3170.1 477.01 3223.2 2367.86  รายได ้ 5,016 4,316.8 5,850 5,076.8 5,190 

       ก าไร 2750.03 2800.15 1056.62 3072.53 2597.25 

BCR 3.02 3.28 1.1 3.04 1.9  BCR 2.2 2.8 1.2 2.5 2.0 



8.2 ผลการลองและวจิารณ์ปี 2555 
จากการจดัเวทีเสวนาผูป้ลูกถัว่เหลือง ณ ศาลากลางบา้น บา้นขอนแก่นและบา้นนาโป่ง ต าบล

นาโป่งอ าเภอเมือง จงัหวดัเลย ไดป้ระเด็นปัญหาการผลิตถัว่เหลืองของเกษตรกรและไดเ้กษตรกร
ร่วมงานทดสอบดงัแสดงในตารางท่ี 5 
1. เมล็ดพนัธ์ุ  มีราคาแพงท าใหต้น้ทุนการผลิตสูง 
2. ค่าจา้งแรงงานมีราคาแพง 
3. โรคแมลงศตัรูพืชท่ีส าคญัของถัว่เหลือง 
4. ดินเส่ือม 
5. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
 
ตารางที ่5  รายช่ือเกษตรกรงานทดสอบชุดเทคโนโลยกีารผลิตถัว่เหลืองท่ีเหมาะสมในจงัหวดัเลย ปีการ      
                   ผลิต 2554/2555 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่

1 นายสวา่น หอมภกัด์ิ 51     หมู่   4 บ.ขอนแก่น   ต.นาโป่ง  อ.เมือง  จ.เลย 

2 นายมนตรี จ าปาสิม 54  หมู่   4 บ.ขอนแก่น  ต.นาโป่ง อ.เมือง  จ.เลย 

3 นายนิเวศน์ ขะพินิจ 44  หมู่   13  บ.นาโป่ง   ต.นาโป่ง อ.เมือง  จ.เลย 

4 นายจ ารูญ  สาวยิะ 134 หมู่  2  บ.นาโป่ง   ต.นาโป่ง อ.เมือง  จ.เลย 

5 นายยอดชาย  บุตรดีวงษ ์ 45      หมู่  2  บ.นาโป่ง   ต.นาโป่ง อ.เมือง  จ.เลย 

 
ในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2554 ไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งดินจากแปลงเกษตรกรทั้ง 5 ราย และส่ง

ตวัอยา่งดินเพื่อวเิคราะห์ท่ีหอ้งปฏิบติัการกลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยั
และพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3  ผลวเิคราะห์ดินพบวา่ เน้ือดิน (soil texture) ของแปลงปลูกถัว่เหลืองใน
พื้นท่ีทดสอบส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนร่วน ค่าความเป็นกรด-ด่างอยูร่ะหวา่ง 6.23-7.03 ค่าความอุดม
สมบูรณ์ของดินมีค่าค่อนขา้งสูงคือ 1.91-2.4 ค่าความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสใหค้่าสูงต ่าแตกต่าง
กนัไปในแต่ละพื้นท่ีแปลงปลูกของเกษตรกรรแต่ละราย รายละเอียดค่าวเิคราะห์ดินแสดงไวใ้นตารางท่ี 
6  

 
 
 



 
                   ตารางที ่6 ผลค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกรงานทดสอบแต่ละราย ปีการผลิต 2554/2555 
 

ช่ือเกษตรกร pH OM Avail.P ExchK clay sand silt texture 

นายนิเวศ  5.76 1.5440 3.60 61 21.88 44.84 31.28 loam 

นายสวา่น  5.90 2.2443 4.19 110 37.88 30.84 31.28  clay loam 

นายมนตรี  6.20 2.0851 3.32 95 38.88 29.84 31.28  clay loam 

นายจ ารูญ 5.71 1.9737 3.18 52 30.88 27.84 41.28  clay loam 

นายยอดชาย  6.77 2.4751 10.48 51 26.88 31.84 41.28  loam 

 
            ค านวณสูตรปุ๋ยเคมีและอตัราใส่ตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตรซ่ึงเกษตรกรแต่ละรายจะ
ใส่ปุ๋ยเคมีของธาตุ       อาหารหลกั คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โปตสัเซียม แตกต่างกนัไป สูตรและ
อตัราปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรกรแต่ละรายตอ้งใส่ในแปลงทดสอบแสดงในตารางท่ี 7  
 

              ตารางที ่ 7  สูตรและอตัราปุ๋ยเคมี (กิโลกรัมต่อไร่) ตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกรแต่ละราย ปีการผลิต  
                                 2554/2555 

สูตรปุ๋ยเคมี  นายนิเวศ นายสว่าน นายมนตรี นายจ ารูญ นายยอดชาย 

46-0-0 11.9 5.4 5.4 11.9 7.9 

18-46-0 19.6 19.6 19.6 19.6 13. 
0-0-60 5.0 0 0 5.0 5 

 
เกษตรกรปลูกถัว่เหลืองในระหวา่งวนัท่ี 25-28 ธ.ค. 2554 โดยใชเ้คร่ืองปลูกแบบโรยเป็นแถว ถัว่เหลือง

ในทุก  แปลงใชเ้วลางอก 4-5 วนั  หลงัจากถัว่เหลืองเจริญเติบโตในระยะใกลอ้อกดอกหรือระยะออกดอกเกษตรกร
จะหวา่นปุ๋ยเคมีตามวธีิการแนะน า โดยก่อนหวา่นเกษตรกรจะใหน้ ้าก่อนหน่ึงวนั แลว้จึงหวา่นปุ๋ย 7 – 8 กุมภาพนัธ์ 
2555 วดัแปลงยอ่ย (plot) ขนาด 2x4 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ี 8 ตารางเมตร เพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีเก็บเก่ียวและบนัทึกขอ้มูล
ผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิต โดยใชเ้ชือกฟางสุ่มเป็นแปลงยอ่ยจ านวน 3 แปลงยอ่ยต่อวธีิการ 

ผลการทดลองด้านการเกษตร 



ผลการทดลองดา้นผลการวเิคราะห์ขอ้มูลองคป์ระกอบผลผลิตพบวา่ เกือบทุกลกัษณะใน
วธีิการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินและวธีิเกษตรกรใหค้่าใกลเ้คียงกนั แต่ผลผลิตต่อไร่วธีิการใส่ปุ๋ยใหค้่า
สูงกวา่วธีิการเกษตรกรร้อยละ 14.3-37 

จ านวนฝักต่อต้น จ านวนฝักต่อตน้ในวธีิการใส่ปุ๋ยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 15.2 -20.5 ฝักต่อตน้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.0 โดยแปลงถัว่เหลืองของนายนิเวศน์ ขะพินิจใหค้่าสูงสุดคือ 20.5 ฝักต่อตน้และนาย
จ ารูญ สาวยิะใหค้่าต ่าสุดคือ  15.2 ฝักต่อตน้ วธีิเกษตรกรมีค่าอยูร่ะหวา่ง 10-19.8 ฝักต่อตน้ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 16.6  ฝักต่อตน้ โดยตน้ถัว่เหลืองของนายสวา่น หอมภกัด์ิใหค้่าสูงสุดเท่ากบั 19.8 ฝักต่อตน้ และ
ของนายยอดชาย บุตรดีศกัด์ิใหค้่าต ่าสุดเท่ากบั 10.0 ฝักต่อตน้ (ตารางท่ี 8) 

จ านวนข้อต่อต้น จ านวนขอ้ต่อตน้ในวธีิการใส่ปุ๋ยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 8-9.6 ขอ้ต่อตน้ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 8.9  และแปลงถัว่เหลืองนายนิเวศน์ ขะพินิจ  มีจ  านวนขอ้ต่อตน้มากท่ีสุดคือ 9.6 ของนายจ ารูญ 
สาวยิะ มีค่านอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 8.0 ส่วนวธีิเกษตรกรพบวา่ตน้ถัว่เหลืองใหค้่าอยูร่ะหวา่ง  8.8-9.7  ขอ้ต่อ
ตน้ โดยแปลงถัว่เหลืองของนายสวา่น หอมภกัด์ิ ให้ค่าจ  านวนขอ้ต่อตน้มากท่ีสุดคือ 9.7 ขอ้ต่อตน้ ของ
นายยอดชาย บุตรดีศกัด์ิใหค้่านอ้ยท่ีสุดคือ 7.7  ขอ้ต่อตน้ (ตารางท่ี 8) 

จ านวนฝักดีต่อต้นในวธีิการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินมีค่าอยูร่ะหวา่ง 7-20.8 ฝักต่อตน้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 14.4 และแปลงถัว่เหลืองของนายนิเวศน์ ขะพินิจใหค้่าสูงสุดเท่ากบั 20.8 ส่วนแปลงถัว่
เหลืองของนายยอดชาย บุตรดีศกัด์ิ ใหค้่าต ่าสุดเท่ากบั 7.0 ฝักต่อตน้  ส่วนวธีิการเกษตรกรมีค่าอยู่
ระหวา่ง 9.9-19.3  ฝักต่อตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.5 และแปลงถัว่เหลืองของนายจ ารูญ สาวยิะใหค้่ามาก
ท่ีสุดคือ 19.3  ถัว่เหลืองของนายยอดชาย บุตรดีศกัด์ิใหค้่าต ่าสุดคือ 9.9 ฝักต่อตน้ (ตารางท่ี 8) 

น า้หนักเมลด็ทั้งหมดต่อต้น (กรัม)วธีิการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินมีค่าอยูร่ะหวา่ง  4.1-7.2 
กรัมต่อตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.7 โดยแปลงถัว่เหลืองของนายนิเวศน์ ขะพินิจใหค้่าสูงสุดคือ 7.2 กรัมต่อ
ตน้ และแปลงถัว่เหลืองนายสวา่น หอมภกัด์ิใหค้่าต ่าสุดคือ 4.1 กรัมต่อตน้ ในวธีิเกษตรกรมีค่าอยู่
ระหวา่ง 3.7-6.5 กรัมต่อตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.6 แปลงถัว่เหลืองของนายจ ารูญ สาวยะใหค้่าสูงสุดคือ 
6.5 กรัมต่อตน้ ส่วนของนางวณีาใหค้่าต ่าสุดคือ 3.7 กรัมต่อตน้ (ตารางท่ี 8) 

ความสูง (เซนติเมตร)ทั้งวธีิการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินและวธีิเกษตรกรใหค้่าใกลเ้คียงกนั
มากโดยค่าเฉล่ียของวธีิการใส่ปุ๋ยเท่ากบั 41.6 เซนติเมตร ในขณะท่ีวธีิเกษตรกรเท่ากบั  41.5เซนติเมตร
(ตารางท่ี 8) 

 จ านวนฝักเสียต่อต้นทั้งวธีิการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินและวธีิเกษตรกรใหค้่าไม่แตกต่างกนั
มากนกัโดยค่าเฉล่ียของวธีิการใส่ปุ๋ยเท่ากบั 2.3 ฝักต่อตน้ ในขณะท่ีวธีิเกษตรกรเท่ากบั 2.2 ฝักต่อตน้
(ตารางท่ี 8) 



อตัราการหว่านเมลด็ต่อไร่เกษตรกรปลูกถัว่เหลืองปลูกถัว่เหลืองโดยใชเ้คร่ืองหยอดเมล็ดซ่ึง
สามารถปรับระดบัการไหลและปริมาณเมล็ดได ้เกษตรกรปรับท่ีระยะเท่ากนัคือ อตัรา 18 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ลกัษณะการท างานคือเคร่ืองจะท าการขีดเส้นเป็นร่องและเมล็ดจะหล่นร่วงลงในร่องเป็นระยะห่าง
กนัประมาณ 3-5 เซนติเมตรระยะห่างระหวา่งแถวประมาณ 10 เซนติเมตร  

จ านวนต้นต่อไร่สุ่มนบัจ านวนตน้ถัว่เหลืองในพื้นท่ี   2 x 4 เมตร จ านวน 3 ตวัอยา่งต่อวธีิการ
ต่อราย พบวา่วธีิการใส่ปุ๋ยมีค่าระหวา่ง 64,800 – 121,000 ตน้ต่อไร่ ส่วนวธีิการไม่ใส่ปุ๋ยมีค่าระหวา่ง 
46,800 – 110,400 ตน้ต่อไร่ ทั้ง 2 วธีิการมีจ านวนตน้อยูร่ะหวา่ง 58,133 – 100,666 ตน้ กรมวชิาการ
เกษตรแนะน าอตัราประชากรท่ีเหมาะสมของถัว่เหลืองคือ 64,000 - 80,000 ตน้ต่อไร่ 

  น า้หนักผลผลติต่อไร่ พบวา่ผลผลิตถัว่เหลืองในกรรมวธีิแนะน ามีแนวโนม้ให้ผลผลิตสูงกวา่
วธีิการเกษตรกรแมบ้างแปลงผลผลิตในกรรมวธีิแนะน าจะต ่ากวา่กรรมวธีิของเกษตรกร แต่ก็ต  ่ากวา่
เล็กนอ้ย ผลการวเิคราะห์สามารถสรุปไดด้งัน้ี  ผลผลิตถัว่เหลืองจากแปลงของนายยอดชาย บุตรดีศกัด์ิ , 
นายนิเวศน์ ขะพินิจ , นายจ ารูญ สาวยิะ และ นายมนตรี จ าปาสิม ในกรรมวธีิแนะน ามีน ้าหนกัสูงกวา่
วธีิการของเกษตรกรโดยมีน ้าหนกัเท่ากบั 466,433,420 และ 233กิโลกรัมต่อไร่  ตามล าดบัในขณะท่ี
ผลผลิตถัว่เหลืองจากแปลงกรรมวธีิเกษตรกรใหน้ ้าหนกัผลผลิตเท่ากบั 293, 400, 353 และ 200 กิโลกรัม
ต่อไร่ตามล าดบั  ส่วนแปลงถัว่เหลืองของนายสวา่น หอมภกัด์ิ กรรมวธีิเกษตรกรใหน้ ้าหนกัผลผลิต
เท่ากบั 338 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกวา่กรรมวธีิแนะน าร้อยละ 7.4 หรือใหผ้ลผลิตเท่ากบั 313 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ตารางท่ี 8) 
 ผลการวเิคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ 
 - ต้นทุนการผลติต่อไร่ 
 ไดอ้อกแบบส ารวจเพื่อสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกถัว่เหลืองทั้ง  5 ราย จากนั้นไดว้เิคราะห์ขอ้มูล
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1.วธีิการเกษตรกรใชต้น้ทุนการผลิตถัว่เหลืองฤดูแลง้ประมาณ 2,751 บาทต่อไร่ 
ตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นค่าเก็บเก่ียวผลผลิตคิดเป็นร้อยละ45 ซ่ึงนอกจากเป็นค่าจา้ง
แรงงานแลว้ ส่วนหน่ึงจะตอ้งจ่ายค่าอาหาร เชา้ และกลางวนัเพื่อเล้ียงแรงงาน ดว้ย รองลงมาคือ
ค่าเมล็ดพนัธ์ุคิดเป็นร้อยละ 29 ค่าใชจ่้ายในการลงทุนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือคือเตรียมดินและค่าปลูกคิด
เป็นร้อยละ 0 - 3  เกษตรกรขายผลผลิตในราคากิโลกรัมละ 18 บาท รายไดท่ี้เกษตรกรไดรั้บ
ประมาณ 5,703 บาท  

2.วธีิการแนะน า ใชว้ธีิการจดัการแปลงเหมือนวธีิการของเกษตรกรทุกประการ แต่เพิ่ม
ตน้ทุนปุ๋ยเคมี ซ่ึงเกษตรกรแต่ละรายจะมีค่าใชจ่้ายปุ๋ยเคมีไม่เท่ากนั เน่ืองจากเป็นการใส่ปุ๋ยตาม



ค่าวเิคราะห์ดิน ซ่ึงเม่ือค านวณค่าปุ๋ยร่วมดว้ยจะท าให้ตน้ทุนเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 20 แต่ท า
ใหร้ายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 14-34 หรือเพิ่มข้ึนจากการไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเฉล่ียไร่ละราว 1,016 บาท 

 สัดส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio:BCR) 
การวเิคราะห์สัดส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนพบวา่วธีิการแนะน าของกรมวชิาการเกษตรใหค้่าสูง
กวา่วธีิการของเกษตรกรโดยใหค้่า BCR อยูร่ะหวา่ง 1.8-2.7 ส่วนวธีิของเกษตรกรมีค่าอยูร่ะหวา่ง 
1.5-2.2 โดยผลผลิตถัว่เหลืองของนายยอดชายและนายนิเวศน์ใหค้่าเท่ากนัคือ เกษตรกรรายอ่ืนก็ให้
ค่า BCR ไปในทิศทางเดียวกนั มีเพียงนายสวา่นท่ีค่า BCR ในวธีิการของเกษตรกรสูงกวา่วธีิของ
แนะน า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่8 ผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตของถัว่เหลืองเปรียบเทียบระหวา่งวธีิการแนะน ากบัวธีิเกษตรกร ปีการผลิต 2554/2555 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกร ความสูง(ซม.) จ านวนข้อ(ข้อ) จ านวนฝัก(ฝัก) จ านวนฝักด(ีฝัก) 
น า้หนักเมลด็ทั้งหมด

(กรัม) 
น า้หนัก 100 เมลด็

(กรัม) ผลผลติต่อไร่ (กก.) 

ใส่ปุ๋ย ไม่ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ไม่ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ไม่ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ไม่ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ไม่ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ไม่ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ไม่ใส่ปุ๋ย 

นิเวศน ์ 47.3 42.8 9.6 8.8 20.5 16.9 20.8 17 7.2 5.5 17.1 16.2 433.3 400 

สวา่น 36.2 48.6 8.9 9.7 13.4 19.8 13.3 18.9 4.1 6.4 17.3 16.1 313.3 337.7 

มนตรี 34.8 32.3 9.3 9.5 16 17.3 16 17.2 4.9 5.7 15.2 16.2 233.3 200 

จ ารูญ 46.8 47.1 8 9.2 15.2 19.2 14.8 19.3 5.9 6.5 18.6 17.3 420 353.3 

ยอดชาย 42.8 36.6 8.8 7.7 19.8 10 7 9.9 6.4 3.7 16.3 16.7 466.7 293.3 

เฉล่ีย 41.58 41.48 8.92 8.98 16.98 16.64 14.38 16.46 5.7 5.56 16.9 16.5 373.32 316.86 



ตารางท่ี      รายการค่าใชจ่้าย ตน้ทุน ก าไร และสดัส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) ต่อไร่ ระหวา่งวธีิการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ยของเกษตรกรแต่ละราย 

 ค่าใชจ่้าย(บาท/ไร่) นิเวศน ์ จ ารูญ สวา่น มนตรี ยอดชาย  ค่าใชจ่้าย(บาท/ไร่) นิเวศน ์ จ ารูญ สวา่น มนตรี ยอดชาย 

ค่าเตรียมดิน 41 0 63 70 100  ค่าเตรียมดิน 41 0 63 70 100 

ค่าเมลด็พนัธ์ุ 493 458 526 525 625  ค่าเมลด็พนัธ์ุ 493 458 526 525 625 

ค่าปลูก 15 96 40 55 71  ค่าปลูก 15 96 40 55 71 

ค่าใหน้ ้ า 496 187 0 265 380  ค่าใหน้ ้ า 496 187 0 265 380 

ค่าก าจดัวชัพืช 444 461 120 252 93  ค่าก าจดัวชัพืช 444 461 120 252 93 

ค่าเก็บเก่ียว 1040 1604 374 1004 1000  ค่าเก็บเก่ียว 1040 1604 374 1004 1000 

รวมตน้ทุน 2529 2806 1123 1267 2275  ค่าปุ๋ยเคมี 397 1087 512 629 410 

       รวมตน้ทุน 2926 3893 1635 1896 2685 

ผลผลิต (กก.) 400 353 337 200 293  ผลผลิต (กก.) 433 420 313 233 467 

รายได ้ 7200 6354 6066 3600 5274  รายได ้ 7794 7560 5634 4194 8406 

ก าไร 4671 3548 4943 2333 2999  ก าไร 4868 3721 3999 2298 5721 

BCR 2.8 2.2 5.4 2.8 2.3  BCR 2.6 1.9 3.4 2.2 3.1 

 

หมายเหตุ : ราคาจ าหน่ายถัว่เหลืองปีการผลิต 2554/2555 กิโลกรัมละ 18 บาท 



 
 
 
 
 
 



 
8.3 ผลการลองและวจิารณ์ปี 2556 

จากการจดัเวทีเสวนาผูป้ลูกถัว่เหลือง ณ ศาลากลางบา้น บา้นขอนแก่นและบา้นนาโป่ง ต าบล
นาโป่งอ าเภอเมือง จงัหวดัเลย ไดป้ระเด็นปัญหาการผลิตถัว่เหลืองของเกษตรกรและไดเ้กษตรกร
ร่วมงานทดสอบดงัแสดงในตารางท่ี 9 
1. เมล็ดพนัธ์ุ  มีราคาแพงท าใหต้น้ทุนการผลิตสูง 
2. ค่าจา้งแรงงานมีราคาแพง 
3. โรคแมลงศตัรูพืชท่ีส าคญัของถัว่เหลือง 
4. ดินเส่ือม 
5. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
 
ตารางที ่9  รายช่ือเกษตรกรงานทดสอบชุดเทคโนโลยกีารผลิตถัว่เหลืองท่ีเหมาะสมในจงัหวดัเลย ปีการ 
                  ผลิต 2555/2556 
ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่

1 นายส าราญ ตน้ภกัดี 87     หมู่  16 บ.ขอนแก่น   ต.นาโป่ง  อ.เมือง  จ.เลย 

2 นายไพรัตน์ สารวงษ ์ 103  หมู่   4 บ.ขอนแก่น  ต.นาโป่ง อ.เมือง  จ.เลย 

3 นายสด แกว้โยธา 44  หมู่   13  บ.นาโป่ง   ต.นาโป่ง อ.เมือง  จ.เลย 

4 นายจ ารูญ  สาวยิะ 27 หมู่  2  บ.นาโป่ง   ต.นาโป่ง อ.เมือง  จ.เลย 

5 นายสมงั สอนสุภาพ 93     หมู่  2  บ.นาโป่ง   ต.นาโป่ง อ.เมือง  จ.เลย 



 
ในวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2555 ไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งดินจากแปลงเกษตรกรทั้ง 5 ราย และส่ง

ตวัอยา่งดินเพื่อวเิคราะห์ท่ีหอ้งปฏิบติัการกลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยั
และพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3  ผลวเิคราะห์ดินพบวา่ เน้ือดิน (soil texture) ของแปลงปลูกถัว่เหลืองใน
พื้นท่ีทดสอบส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนร่วน ค่าความเป็นกรด-ด่างอยูร่ะหวา่ง 5.64-6.56 ค่าความอุดม
สมบูรณ์ของดินมีค่าค่อนขา้งสูงคือ 1.52-2.3860 ค่าความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสใหค้่าสูงต ่า
แตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ีแปลงปลูกของเกษตรกรรแต่ละราย รายละเอียดค่าวเิคราะห์ดินแสดงไวใ้น
ตารางท่ี 10  

                   ตารางที ่10 ผลค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกรงานทดสอบแต่ละราย ปีการผลิต 2555/2556 
 

ช่ือเกษตรกร pH OM Avail.P ExchK clay sand silt texture 
นายสด แกว้โยธา 5.70 1.5200 4.67 78 21.67 49.27 32.45 loam 
นายไพรัตน์ สารวงษ ์ 5.64 2.4367 5.34 115 32.54 35.83 35.52  clay loam 
นายส าราญ ตน้ภกัดี 6.56 2.3421 3.98 89 40.18 36.44 35.24  clay loam 
นายจ ารูญ สาวยิะ 5.71 2.1457 3.12 78 35.29 30.67 42.97  clay loam 
นายสมงั สอนสุภาพ 5.98 2.3860 9.78 67 22.45 36.45 45.96  loam 

 
            ค านวณสูตรปุ๋ยเคมีและอตัราใส่ตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตรซ่ึงเกษตรกรแต่ละรายจะ
ใส่ปุ๋ยเคมีของธาตุ       อาหารหลกั คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โปตสัเซียม แตกต่างกนัไป สูตรและ
อตัราปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรกรแต่ละรายตอ้งใส่ในแปลงทดสอบแสดงในตารางท่ี 11 
 

              ตารางที ่11  สูตรและอตัราปุ๋ยเคมี (กิโลกรัมต่อไร่) ตามค่าวเิคราะห์ดินของเกษตรกรแต่ละราย ปีการผลิต  
                                  2555/2556 

สูตรปุ๋ยเคมี  นายสด นายไพรัตน์ นายส าราญ นายจ ารูญ นายสมัง 
46-0-0 10 6 5.0 11.9 8.3 
18-46-0 17.8 17.8 17.3 19.6 12.5 
0-0-60 4.2 0 0 5.0 5 

 



เกษตรกรปลูกถัว่เหลืองในระหวา่งวนัท่ี 25-28 ธ.ค. 2555 โดยใชเ้คร่ืองปลูกแบบโรยเป็นแถว ถัว่เหลือง
ในทุก  แปลงใชเ้วลางอก 4-5 วนั  หลงัจากถัว่เหลืองเจริญเติบโตในระยะใกลอ้อกดอกหรือระยะออกดอกเกษตรกร
จะหวา่นปุ๋ยเคมีตามวธีิการแนะน า โดยก่อนหวา่นเกษตรกรจะใหน้ ้าก่อนหน่ึงวนั แลว้จึงหวา่นปุ๋ย 7 – 8 กุมภาพนัธ์ 
2556 วดัแปลงยอ่ย (plot) ขนาด 2x4 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ี 8 ตารางเมตร เพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีเก็บเก่ียวและบนัทึกขอ้มูล
ผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิต โดยใชเ้ชือกฟางสุ่มเป็นแปลงยอ่ยจ านวน 5 แปลงยอ่ยต่อวธีิการ 

ผลการทดลองด้านการเกษตร 
 

- เก็บขอ้มูลผลผลผติเปรียบเทียบระหวา่งกรรมวธีิทดสอบคือใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินและวธีิ
เกษตรกรไม่ใส่ปุ๋ยโดยการสุ่มเก็บตวัอยา่งตน้ถัว่เหลืองในพื้นท่ีขนาด  2 X 4 เมตร  วธีิการละ 5 ตวัอยา่ง
จากเกษตรกรทั้ง 5 ราย ดงันั้นจ านวนตวัอยา่งถัว่เหลืองของเกษตรกรแต่ละรายเท่ากบั 10  ตวัอยา่ง  
ตวัอยา่งท่ีเก็บเก่ียวแลว้ท าการตากแหง้และสีนวด ลดความช้ืน ก่อนชัง่น ้าหนกั 

- แต่ละตวัอยา่งสุ่มตน้ถัว่เหลืองวธีิการละ 10 ตน้บนัทึกองคป์ระกอบผลผลิต ไดแ้ก่ ความสูง 
จ านวนขอ้ จ านวนฝักต่อตน้ จ านวนฝักต่อขอ้ จ  านวนเมล็ดดี/เสีย  น ้าหนกัเมล็ดดี/เสีย น ้าหนกั 100 เมล็ด   
เป็นตน้ 

- วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นเศรษฐศาสตร์ การลงทุนเพื่อเปรียบเทียบระหวา่งทั้งสองวธีิการ 
ผลการทดลองและขอ้มูลท่ีไดแ้ยกออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ผลการทดลองดา้นการเกษตรและผล

การทดลองดา้นเศรษฐศาสตร์ 
ผลการทดลองด้านการเกษตร 

ผลการทดลองดา้นผลการวเิคราะห์ขอ้มูลองคป์ระกอบผลผลิตพบวา่ เกือบทุกลกัษณะใน
วธีิการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินและวธีิเกษตรกรใหค้่าใกลเ้คียงกนั แต่ แต่ผลผลิตต่อไร่วธีิการใส่ปุ๋ยให้
ค่าสูงกวา่วธีิการเกษตรกรร้อยละ 14.3-37รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 12 

 
จ านวนฝักต่อต้น 
จ านวนฝักต่อตน้ในวธีิการใส่ปุ๋ยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 14.8-23.1 ฝักต่อตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 18.7 ฝัก

ต่อตน้ โดยแปลงถัว่เหลืองของนายสดมีจ านวนฝักต่อตน้มากท่ีสุดคือ 23.1 ฝักต่อตน้ และนายจ ารูญมีค่า
นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 14.8 ฝักต่อตน้  วธีิเกษตรกรมีค่าอยูร่ะหวา่ง 11-21.6  ฝักต่อตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 15.7  
ฝักต่อตน้ โดยตน้ถัว่เหลืองของนายสด ใหค้่าสูงสุดเท่ากบั 21.6 ฝักต่อตน้ และของนายไก่ใหค้่าต ่าสุด
เท่ากบั 11 ฝักต่อตน้  (ตารางท่ี 12) 

จ านวนข้อต่อต้น 



จ านวนขอ้ต่อตน้ในวธีิการใส่ปุ๋ยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 8.1 -9.7 ขอ้ต่อตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.8  และ
แปลงถัว่เหลืองนายสด  มีจ  านวนขอ้ต่อตน้มากท่ีสุดคือ 9.7 ของนายจ ารูญ สาวยิะ มีค่านอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 
8.1 ส่วนวธีิเกษตรกรพบวา่ตน้ถัว่เหลืองใหค้่าอยูร่ะหวา่ง  7.8-9.7  ขอ้ต่อตน้ โดยแปลงถัว่เหลืองของ
นายสด ใหค้่าจ  านวนขอ้ต่อตน้มากท่ีสุดคือ 9.7 ขอ้ต่อตน้ ของนายส าราญ ใหค้่านอ้ยท่ีสุดคือ 7.1  ขอ้ต่อ
ตน้ (ตารางท่ี 12) 

น า้หนักเมลด็รวม 10 ต้น (กรัม) 
วธีิการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินมีค่าอยูร่ะหวา่ง  37.4-61.8 กรัม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 50.5 กรัม โดย

แปลงถัว่เหลืองของนายไพรัตน์ ใหค้่าสูงสุดคือ 61.7 กรัม และแปลงถัว่เหลืองนายจ ารูญ สาวยิะใหค้่า
ต ่าสุดคือ 37.4 กรัมต่อตน้ ในวธีิเกษตรกรมีค่าอยูร่ะหวา่ง 20.7-57.9 กรัม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 40.8 แปลงถัว่
เหลืองของนายไพรัตน์ใหค้่าสูงสุดคือ 57.9 กรัม ส่วนของนายไก่ใหค้่าต ่าสุดคือ 20.7 กรัม (ตารางท่ี 12) 

ความสูง (เซนติเมตร) 
วธีิการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 46.2 เซนติเมตร ส่วนค่าความสูงของวิธีการ

เกษตรกรมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 41.5 เซนติเมตร ซ่ึงไม่แตกต่างกนัมากนกั มีเพียงตน้ถัว่เหลืองในแปลงของ
นายไพรัตน์มีความสูงเฉล่ียเท่ากบั 35.9 เซนติเมตร และตน้ถัว่เหลืองในแปลงของนายส าราญ ในวธีิการ
ไม่ใส่ปุ๋ยมีค่าเท่ากบั 28.9 เซนติเมตร ซ่ึงพื้นท่ีแปลงถัว่เหลืองของเกษตรกรทั้งสองรายมีพื้นท่ีอยูใ่น
ละแวกเดียวกนั คือบา้นขอนแก่น ส่วนท่ีเหลืออีก 3 รายอยูใ่นพื้นท่ีบา้นนาโป่ง (ตารางท่ี 12) 
  
 จ านวนต้นต่อไร่ 
 สุ่มนบัจ านวนตน้ถัว่เหลืองในพื้นท่ี   2 x 4 เมตร จ านวน 5 ตวัอยา่งต่อวธีิการต่อราย พบวา่ 
เกษตรกรทั้ง 5 รายมีอตัราการประชากรตน้ถัว่เหลืองมีค่าระหวา่ง 43,280 – 105,708 ตน้ต่อไร่ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 71,708 ตน้ต่อไร่  โดยแปลงถัว่เหลืองในแปลงของนายจ ารูญ มีจ านวนประชากรมากท่ีสุด คือ 
105,700 ตน้ต่อไร่ ส่วนของนายไพรัตน์มีประชากรตน้ถัว่เหลืองนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 43,280 ตน้ต่อไร่ กรม
วชิาการเกษตรแนะน าอตัราประชากรท่ีเหมาะสมของถัว่เหลืองคือ 64,000 - 80,000 ตน้ต่อไร่ ซ่ึงหาก
พิจารณาจากค่าเฉล่ียแลว้ก็พบวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมตามท่ีกรมวชิาการเกษตรแนะน า  
   น า้หนักผลผลติต่อไร่ 
 สุ่มเก็บตวัอยา่งถัว่เหลืองในพื้นท่ี 2 x 4 เมตร วธีิการละ 5 ตวัอยา่ง จากแปลงถัว่เหลืองของ
เกษตรกรทั้ง 5 ราย ตากใหแ้หง้ สีนวดดว้ยเคร่ืองสีนวดขนาดเล็ก ชัง่น ้าหนกัผลผลิตแต่ละตวัอยา่ง พบวา่
ผลผลิตถัว่เหลืองในกรรมวธีิแนะน ามีแนวโนม้ให้ผลผลิตสูงกวา่วธีิการเกษตรกรแมบ้างแปลงผลผลิต
ในกรรมวธีิแนะน าจะต ่ากวา่กรรมวธีิของเกษตรกร แต่ก็ต  ่ากวา่เล็กนอ้ย ค่าเฉล่ียผลผลิตต่อไร่ของถัว่



เหลืองในวธีิการแนะน าเท่ากบั 269 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกวา่วธีิการไม่ใส่ปุ๋ยถึงร้อยละ 18.7 โดย แปลงถัว่
เหลืองของนายสดใหผ้ลผลิตถัว่เหลืองในกรรมวธีิแนะน าเท่ากบั 260.4 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกวา่วธีิการ
ของเกษตรกรถึงร้อยละ 32.7 หรือถัว่เหลืองในวธีิการเกษตรใหผ้ลผลิตเพียง 175.2 กิโลกรัมต่อไร่ 
รองลงมาในล าดบั 2 คือผลผลิตถัว่เหลืองของนาย ไพรัตน์ท่ีใหผ้ลผลิตในวธีิการแนะน าเท่ากบั 234.8 
กิโลกรัมต่อไร่ สูงกวา่วธีิการเกษตรกรร้อยละ 27.3 หรือให้ผลผลิตในวธีิการเกษตรกรเท่ากบั 170.8 
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาในล าดบั 3 นายส าราญใหผ้ลผลิตในวธีิการใส่ปุ๋ยเท่ากบั 317.6 กิโลกรัมต่อไร่ 
สูงกวา่วธีิการของเกษตรกรร้อยละ 23.9 หรือใหผ้ลผลิตเท่ากบั 241.6 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงในล าดบั 4 
คือแปลงถัว่เหลืองของนายสมงั ใหผ้ลผลิตในวธีิการแนะน าเท่ากบั 226.4 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกวา่วธีิการ
เกษตรกรร้อยละ 21.3 หรือใหผ้ลผลิตในวธีิการเกษตรกรเท่ากบั 178 กิโลกรัมต่อไร่ส่วนผลผลิตถัว่
เหลืองของนายจ ารูญใหค้่าท่ีแตกต่างจากเกษตรกรรายอ่ืน ๆ คือใหค้่าสูงในวธีิการเกษตรกรเท่ากบั 
327.2 กิโลกรัมต่อไร่ แต่สูงกวา่วธีิการแนะน าเพียงร้อยละ 6.7 หรือมีค่าผลผลิตในวธีิการเกษตรกร
เท่ากบั 305.2 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงจากการสอบถามเกษตรกรพบวา่ ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนในวิธีการดงักล่าวอาจ
เป็นเพราะเกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยเูรียเพิ่ม ในวธีิการไม่ใส่ปุ๋ย  (ตารางท่ี 12) 
 

 
 



ตารางที ่12 ผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตของถัว่เหลืองเปรียบเทียบระหวา่งวธีิการแนะน ากบัวธีิของเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556

เกษตรกร 
ความสูง(ซม.) จ านวนขอ้(ขอ้) จ านวนฝัก(ฝัก) 

จ านวนเมล็ดดี
(เมล็ด) จ านวนฝักลีบ(ฝัก) น ้าหนกั 100 เมล็ด(กรัม) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

ใส่
ปุ๋ย 

ไม่ใส่
ปุ๋ย 

ใส่
ปุ๋ย 

ไม่ใส่
ปุ๋ย 

ใส่
ปุ๋ย 

ไม่ใส่
ปุ๋ย 

ใส่
ปุ๋ย 

ไม่ใส่
ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ไม่ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ไม่ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ไม่ใส่ปุ๋ย 

นายไพรัตน์ สารวงษ ์ 39.4 32.8 9.4 9.2 22.3 20.4 40.9 40.7 1.2 1.4 15.1 15.4 234.8 170.8 
นายส าราญ ตน้ภกัดี 44.3 28.9 8.5 7.1 17.4 13.2 33.6 26.1 0.6 0.5 16.5 14.6 317.6 241.6 
นายสด แกว้โยธา 47.5 53.5 9.7 9.7 23.1 21.6 45.6 42.3 0.6 0.4 14.2 12.8 260.4 175.2 
นายจ ารูญ สาวยิะ 43.6 49.2 8.1 7.6 14.9 12.7 29.7 25.8 0.5 0.3 14.8 14.9 305.2 327.2 
นายสมงั สอนสุภาพ 55.8 43.2 8.3 7.5 16.3 11.0 32.8 21.0 0.7 0.3 13.0 11.9 226.4 178 

ค่าเฉล่ีย 46.15 41.5 8.8 8.2 18.7 15.7 36.1 31.1 0.7 0.55 14.7 13.8 268.8 218.5 



ตารางท่ี      รายการค่าใชจ่้าย ตน้ทุน ก าไร และสดัส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) ต่อไร่ ระหวา่งวธีิการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ยของเกษตรกรแต่ละราย 

 ค่าใชจ่้าย(บาท/ไร่) ไพรัตน์ ส าราญ สด จ ารูญ สมงั  ค่าใชจ่้าย(บาท/ไร่) ไพรัตน์ ส าราญ สด จ ารูญ สมงั 

ค่าเตรียมดิน 114 125 43 75 95  ค่าเตรียมดิน 114 125 43 75 95 

ค่าเมลด็พนัธ์ุ 400 375 576 575 423  ค่าเมลด็พนัธ์ุ 400 375 576 575 423 

ค่าปลูก 80 173 46 50 107  ค่าปลูก 80 173 46 50 107 

ค่าใหน้ ้ า 342 630 434 278 257  ค่าใหน้ ้ า 342 630 434 278 257 

ค่าก าจดัวชัพืช 442 0 120 343 0  ค่าก าจดัวชัพืช 442 0 120 343 0 

ค่าเก็บเก่ียว 950 700 1245 1245 976  ค่าเก็บเก่ียว 950 700 1245 1245 976 

รวมตน้ทุน 2328 2003 2464 2566 1858  ค่าปุ๋ยเคมี 654 1067 522 629 630 

       รวมตน้ทุน 2982 3070 2986 3195 2488 

ผลผลิต (กก.) 171 242 175 327 178  ผลผลิต (กก.) 234 318 260 305 229 

รายได ้ 2736 3872 2800 5232 2848  รายได ้ 3744 5088 4160 4880 3664 

ก าไร 408 1869 336 2666 990  ก าไร 762 2018 1174 1685 1176 

BCR 1.1 1.9 1.1 2.0 1.5  BCR 1.2 1.6 1.3 1.5 1.4 

             

หมายเหตุ : ราคาจ าหน่ายถัว่เหลืองปีการผลิต 2554/2555 กิโลกรัมละ 16 บาท 



 

9.สรุปผลการทดลองและขอ้เสนอแนะ 

ผลของการด าเนินการทดสอบน้ีสามารถเพิ่มผลผลิตถัว่เหลืองไดร้้อยละ 0.6-13 ใน
ขณะเดียวกนัก็ท าใหต้น้ทุนการผลิตถัว่เหลืองของเกษตรกรเพิ่มข้ึนร้อยละ 14-34  ค่าท่ีไดใ้นทุกลกัษณะ
องคป์ระกอบผลผลิต รวมถึงผลผลิตต่อไร่ ในวธีิการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตรสูงกวา่
วธีิการไม่ใส่ปุ๋ยของเกษตรกร แต่เม่ือพิจารณาสัดส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio : 
BCR) กลบัพบวา่วธีิการของเกษตรกรใหค้่าตอบแทนสูงกวา่ อาจสรุปไดว้า่การใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์
ดินเพิ่มรายไดใ้หเ้กษตรกรไดจ้ริง แต่เกษตรกรจะตดัสินใจใส่ปุ๋ยหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ 
เช่น ราคาปุ๋ยเคมีท่ีซ้ือขายในทอ้งตลาดมีราคาถูก พอท่ีจะเป็นแรงจูงใจในการซ้ือหามาใส่ถัว่เหลือง
หรือไม่    เกษตรกรปลูกถัว่เหลืองเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพรอง  ซ่ึงหากปลูกเป็นอาชีพหลกัเกษตรกร
อาจใหค้วามส าคญัในการเพิ่มผลผลิตดว้ยการซ้ือปุ๋ยเคมีมาใส่ แต่หากการปลูกถัว่เหลืองเป็นอาชีพรอง
เกษตรกรมกัใส่ปุ๋ยเคมีใหพ้ืชหลกัมากกวา่พืชรอง  หรือปัจจยัดา้น ราคาและผลตอบแทนของถัว่เหลือง  
อยา่งไรก็ตาม ผลการทดสอบคร้ังน้ีใหผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจระดบัหน่ึง กล่าวคือการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์
ดินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถัว่เหลืองได ้มากกวา่ร้อยละ 10 ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
แต่หากจะมีการทดสอบในลกัษณะดงักล่าวน้ีหรือลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั คณะผูว้จิยัมีความเห็นวา่ การ
คดัเลือกพื้นท่ีจะตอ้งสะทอ้นปัญหาเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของดิน เช่น พื้นท่ีปลูกถัว่เหลืองในสภาพไร่ 
เป็นตน้  
10.  การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

10.1 สามารถน าไปพฒันาต่อโดยการน าไปทดสอบในพื้นท่ีท่ีปลูกถัว่เหลืองใหผ้ลผลิตต ่า 
 

11. ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณเกษตรกรผูป้ลูกถัว่เหลืองบา้นภูทบัฟ้า ต.เขาหลวง อ.วงัสะพุง จ.เลย และ เกษตรกรบา้น
ขอนแก่น บา้นนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย  ท่ีใหข้อ้มูลการปลูกถัว่เหลืองและอนุญาตใหค้ณะวจิยัเขา้
พื้นท่ีเพื่อปฏิบติังานไดโ้ดยสะดวก   
 
12.  เอกสารอ้างองิ 
กรมวชิาการเกษตร.2545. เกษตรดีทีเ่หมาะสมส าหรับถั่วเหลือง.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  
             กรุงเทพฯ. 



กรมวชิาการเกษตร.2547. เอกสารวชิาการการปลูกพืชไร่.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  
             กรุงเทพฯ. 
นิชยั  ไทพาณิชย ์2544.ประสบการณ์ในการพฒันาระบบการปลูกพืชและระบบเกษตรแบบ 
          ผสมผสาน โดยใช้แนวทางการวจัิยและพฒันาระบบการท าฟาร์ม.ใน รายงานการ  
          สัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1.กรมวชิาการเกษตร.หนา้ 151-166. 
วริิยะ ลิมปินนัท.์ 2544.การเปลีย่นแปลงรูปแบบและวธีิการของงานวจัิยและพฒันาระบบการท า    
          ฟาร์ม.ในรายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1 . กรมวชิาการเกษตร.หนา้ 107-    
          119  
ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเลย.2551.สถิติการปลูกพืชรายอ าเภอ . กระทรวงเกษตรและ         
        สหกรณ์. 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร.2551.สถิติการเกษตรของประเทศไทยปีเพาะปลูก 2532/2533.      
        กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร.2551.สถิติการเกษตรของประเทศไทยปีเพาะปลูก 2548/2549.      
         กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร.2551.สถิติการเกษตรของประเทศไทยปีเพาะปลูก 2550/2551.      
         กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ 
ส านกังานส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตร. 2549. นโยบายและมาตรการถั่วเหลืองปี 2549 . กรมการคา้    
         ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ 
อภิพรรณ พุกภกัดี.2543.รายงานวจัิยฉบับที ่4 โครงการยกระดับและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว    
         เหลืองโดยการทดสอบในไร่นา . มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 97 หนา้  
อารันต ์พฒัโนทยั.2544.งานวจัิยเกษตรเชิงระบบ:  ทศิทางและสถานภาพในปัจจุบัน.ในรายงานการ  
         สัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1.กรมวชิาการเกษตร.หนา้ 11-28. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


