
รายงานผลการทดลองที่สิ้นสุด ปีงบประมาณ 2556 
__________________________ 

 
1. ชุดโครงการวิจัย  โครงการวิจัยและพัฒนาถั่วเหลือง 
2. โครงการวิจัย  โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
    กิจกรรมที่ 1  การใช้เครื่องจักรกลเกษตรส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
    กิจกรรมย่อยที่ 1.1  การใช้เครื่องจักรกลเกษตรส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) การใช้เครื่องจักรกลเกษตรส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) A Study Agricultural Machanization for  Soybean Seed 

Product 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง นายอนุสร  เวชสิทธิ ์  สังกัด...ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
   นายสมชาย  พิมพันธุ์กุล  สังกัด...ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
   นายวีระพงษ์  คูณเมือง  สังกัด...ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
   นายชัยณรงค์  หล่มช่างค า สังกัด...ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
5. บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการใช้เครื่องจักรกลเกษตรส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองในการผลิตเมล็ดพันธุ์  ด าเนินการส ารวจข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาประมวลวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ ส าหรับใช้ในการออกแบบพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลือง ในพ้ืนที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ และ อ.นาอ้อ จ.เลย  พบว่า เกษตรกรผู้ปลูก
ถั่วเหลือง แต่ละครัวเรือนมีพ้ืนทีเ่พาะปลูกถั่วเหลืองของตัวเองไม่มากนัก ประมาณ 1-15 ไร่ และเกษตรกร
จึงไม่นิยมซื้อเครื่องนวดเนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ผู้ใช้เครื่องจะต้องนวดถั่วเหลืองให้ได้ปีละอย่างน้อย 
300 ไร่ จึงจะคุ้มทุน ซึ่งเกษตรกรมากกว่า 95% นิยมใช้เครื่องนวดข้าวที่มีอยู่แล้วทั่วประเทศมากกว่า 
50,000 เครื่อง  มาปรับใช้นวดถั่วเหลืองเพ่ือการบริโภคและเก็บรักษาเป็นเมล็ดพันธุ์  และเมล็ดพันธุ์
ดังกล่าวมักมีความงอกต่ า ต้นทุนสูงและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ เก็บเกี่ยวที่อายุประมาณ 95-100 วัน ความ
สูงของต้นเฉลี่ย 60 เซนติเมตร ความชื้นเมล็ดขณะเก็บเกี่ยวประมาณ 20 มาตรฐานเปียก เกษตรกรจะใช้
แรงงาน 3-4 คน สามารถตัดต้นถั่วเหลืองและมัดฟ่อนได้พ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่/วัน จะเก็บเกี่ยวแบบมัดฟ่อน
วางกองไว้ในแปลง แล้วตากทิ้งไว้ประมาณ 3-7 วัน รวบรวมและท าการนวดโดยเครื่องนวดข้าวมานวดถั่ว
เหลือง ถั่วเหลืองขณะท าการนวดจะมีความชื้นเมล็ดแค่ร้อยละ 13-15 มาตรฐานเปียก ปัญหาส าคัญที่พบ
มากจากการใช้เครื่องจักรกลเกษตร คือ สภาพพ้ืนที่ขณะเก็บเกี่ยวไม่เรียบเกษตรกร โดยท าการไถ 1 ครั้ง
แล้วท าการหยอดหรือปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งจะเป็นการปลูกแบบใช้เครื่องหยอดท าให้พ้ืนที่ขรุขระและ
ฝักถั่วเหลืองต่ าสุดจะอยู่สูงจากพ้ืนดินประมาณ 10-12 เซนติเมตร ซึ่งใบมีดเครื่องเกี่ยววางรายไม่สามารถ
ตัดลงไปได้ต่ ากว่าระดับนั้นท าให้มีการสูญเสียโดยรวมประมาณร้อยละ 18 ของผลผลิต ความสูญเสียและ
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ผลการวิเคราะห์ที่เกิดจากการใช้เครื่องเกี่ยวถั่วเหลืองแบบวางรายโดยมีความสูญเสียจากการร่วงหล่นจาก
การวางรายโดยเฉลี่ย 4 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวไม่หมด (ติดตอซัง) เฉลี่ย 2 
เปอร์เซ็นต์ ในทุกสภาพแปลงโดยความสูญเสียต่ าสุดเท่ากับ 2.75 เปอร์เซ็นต ์
6. ค าน า 

 พ้ืนที่การผลิตถั่วเหลืองของประเทศไทยลดลง จากสถิติที่เคยปลูกสูงสุด 3 ล้านไร่ เหลือเพียง 8.3 
แสนไร่ ในปี 2551 ได้ผลผลิตเพียง 3 แสนตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศมี 4 ล้านตัน โดยมี
พ้ืนที่ปลูกภาคเหนือ 5.6 แสนไร่ หรือ 67 เปอร์เซ็นต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.1 แสนไร่ หรือ 25 
เปอร์เซ็นต์ ภาคกลาง 6.7 หมื่นไร่ หรือ 8 เปอร์เซ็นต์ โดยแหล่งปลูกส าคัญของภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ล าปาง เป็นต้น (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) แหล่ง
ผลิตที่ส าคัญที่เหลือเป็นทั้ง วัฒนธรรม พืชเศรษฐกิจชุมชน และพืชบ ารุงดินทั้งสภาพหลังนาและสภาพไร่ 
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองลดลงคือ การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ในแหล่งปลูก การเชื่อมต่อองค์
ความรู้สู่แหล่งปลูกเนื่องจากฐาน ข้อมูลการผลิตโดยชุมชนเองระหว่างฤดูปลูกฝนสู่แล้งหรือแล้งสู่ฝน ทั้ง
ภายในและนอกพ้ืนที่ แหล่งปลูกส าคัญต้นทุนการผลิตเกษตรกรบางกลุ่มมองว่า ถั่วเหลืองยังมีต้นทุนการ
ผลิตสูงและให้ผลตอบแทนต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับพืชแข่งขันอ่ืนๆ มักประสบปัญหาการระบาดของโรค
และแมลง พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองบางแห่งมีศักยภาพการให้ผลผลิตต่ า เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วเกษตรกรในแหล่งปลูกส าคัญ
ยังขาดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่ เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่เหมาะสมเฉพาะแหล่งปลูก 
การอารักขาและวิทยาการหลังเก็บเกี่ยวส าหรับการเรียนรู้เรื่องการผลิต และการกระจายถั่วเหลืองใน
ชุมชนดังนั้น กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในแหล่งปลูกที่ส าคัญระหว่างนักวิจัยที่มีองค์ความรู้เรื่องถั่ว
เหลือง และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตถั่วเหลืองในแหล่งปลูกส าคัญ วิถีถั่วเหลืองไทย การเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดงานวันเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องถั่วเหลืองสู่ชุมชนในแหล่งปลูก
ที่ส าคัญเป็นการกระตุ้นแรงจูงใจการผลิต การขยายพ้ืนที่การผลิต และการกระจายเทคโนโลยีการผลิตถั่ว
เหลืองครบวงจร 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากทุกขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ือศึกษา
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการใช้เครื่องจักรกลเกษตรส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้
ขั้นตอนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรกลให้เหมาะสมส าหรับ
ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์และการน าต้นแบบไปผลิตจ าหน่ายเชิงพาณิชย์  
 1. ใช้เครื่องจักรกลเกษตรที่เกษตรกรใช้ในปัจจุบันจากเกษตรกรผู้ท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ในด้าน
ปัญหาและข้อคิดเห็น การจัดการข้อจ ากัดค่าใช้จ่ายฯลฯ และส ารวจข้อมูลในส่วนของโรงงานผลิต 
เครื่องจักรกลเกษตรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลและใช้เป็นแนวทางออกแบบพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะส าหรับการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองต่อไป 
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7. วิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ส าหรับใช้ในการออกแบบพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 อุปกรณ์  
  1. แบบสอบถามข้อมูล  
  2. คอมพิวเตอร์ 
 
 วิธีการ 
 1.การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน 
  1 .1 ข้อมูลประถมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ สอบถามจากเกษตรกรผู้ท าแปลง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยตรง โดยวิธีสอบถาม และคัดเลือกเกษตรกรแบบ Non-sampling สอบถาม
จากเกษตรกรแบบกระจายอยู่ในแหล่งปลูกถ่ัวเหลืองเพ่ือผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์  
  1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการ
เกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้ 
   1) โดยด าเนินการการส ารวจข้อมูลและปัจจัยส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพการ
ปลูก ช่วงเวลาปลูก และเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในพ้ืนที่ที่ปลูกถ่ัวเหลืองเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
   2) ด าเนินการส ารวจ วิธีการ ขั้นตอน ปัญหา และข้อคิดเห็น และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในด้านการจัดการทุกข้ันตอนที่ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
   3) ด าเนินการส ารวจสภาพการใช้ ข้อจ ากัด และค่าใช้จ่าย ของทุกขั้นตอนการ
ผลิตที่เกษตรกรใช้อยู่ในปัจจุบัน ในการใช้เครื่องจักรกลส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ด้านการเป็น
เจ้าของเครื่องเพ่ือใช้เอง การเป็นเจ้าของเครื่องเพ่ือรับจ้าง และการเป็นผู้จ้าง 
   4) ด าเนินการส ารวจข้อมูลด้านการผลิต และโรงงานผลิตเครื่องจักรกลเกษตรที่ 
เกี่ยวข้องกับการใช้ส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  
   5) ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และใช้เป็นแนวทาง ในการ
ออกแบบพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรส าหรับใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองต่อไป 
   6) สรุปผลการทดลองและเขียนรายงาน 
  1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์แบบเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ทางสถิติ
อย่างง่าย เช่นการหาค่าเฉลี่ยการหาอัตราร้อยละ เป็นต้น 
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ระยะเวลา (เริ่มต้น -  สิ้นสุด) 
เดือนตุลาคม  2554   ถึง   เดือนกันยายน  2556 

สถานที่ด าเนินการ 
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  กรมวิชาการเกษตร 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 

 จากการส ารวจข้อมูลการใช้เครื่องจักรกลเกษตรส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตพ้ืนที่ 
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ และ อ.นาอ้อ จ.เลย  เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง แต่ละ
ครัวเรือนมีพ้ืนที่เพาะปลูกถั่วเหลืองของตัวเองไม่มากนัก เช่น จังหวัดเลยประมาณ 1 - 10 ไร่ จังหวัด
ขอนแก่น 4 -15 ไร่ และเกษตรกรจึงไม่นิยมซื้อเครื่องนวดถั่วเหลืองมานวดเอง เนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการ
ลงทุนทั้งนี้จากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเมื่อใช้เครื่องนวดดังกล่าว เกษตรกรผู้ใช้เครื่องจะต้องนวดถั่วเหลือง
ให้ได้ปีละอย่างน้อย 300 ไร่ จึงจะคุ้มทุน ซึ่งเกษตรกรมากกว่า 95% นิยมใช้เครื่องนวดข้าวที่มีอยู่แล้วทั่ว
ประเทศมากกว่า 50,000 เครื่อง  มาปรับใช้นวดถั่วเหลือง เพ่ือการบริโภคและเก็บรักษาเป็นเมล็ดพันธุ์
และเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวมักมีความงอกต่ ามีผลให้ต้องใช้เมล็ดพันธุ์มาก ต้นทุนสูงและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ใน
ที่สุด ดังนั้นในการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพ่ือให้สามารถนวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีคุณภาพดีขึ้นทั้งด้านคุณภาพและความสามารถในการท างาน
ต่อชั่วโมงและถอดประกอบได้สะดวก ซึ่งท าให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองมีขีดความสามารถในการผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดีหรือผลิตเมล็ดพันธุ์ได้โดยมีมูลค่าเมล็ด (Grain) เพ่ิมขึ้นจากประมาณ 10 
บาท/กิโลกรัม เป็นประมาณ 15 - 20 บาท/กิโลกรัม เมื่อมีคุณภาพเหมาะสมเป็นเมล็ดพันธุ์  (Seed) 
ผลกระทบดังกล่าวนอกจากจะเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วยังมีผลให้สิ้นเปลืองเมล็ดในการปลูกน้อยลง
ลด ต้นทุนการปลูกขยายพ้ืนที่ปลูกได้โดยใช้เมล็ดจ านวนเท่าเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  การส ารวจพื้นที่การปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของกลุ่มเกษตรกร 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เครื่องจักรกลเกษตรส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขต
พ้ืนที ่อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ และ อ.นาอ้อ จ.เลย  เกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวเหลืองนอกจาก
จะประสบปัญหาการใช้เครื่องนวดแล้วขาดข้อมูลขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและข้อมูลด้าน
เครื่องจักรกลเกษตร ในพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองโดยส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดู
แล้งหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในเขตชลประทาน และถั่วเหลืองที่ปลูกในต้นฤดูฝนหรือปลายฤดูฝนในสภาพไร่
ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 220.16 และ 353.89 กิโลกรัม/ไร่ ในสภาพการปลูกถั่วฤดูแล้งในสภาพเกษตรกรนิยม
ใช้หยอดเป็นแถวหรือบางแถวใช้คนหว่านแล้วไถกลบ จากการที่คณะผู้ด าเนินงานวิจัยได้ส ารวจรวบรวม
เอกสาร พบว่าโดยทั่วไปถั่วเหลืองจะเก็บเกี่ยวที่อายุประมาณ 95-100 วัน ความสูงของต้นเฉลี่ย 60 
เซนติเมตร ความชื้นเมล็ดขณะเก็บเกี่ยวประมาณ 20 มาตรฐานเปียก การเก็บเกี่ยวถั่วเลืองโดยใช้
แรงงานคนพบว่า เกษตรกรจะใช้คนงานหรือแรงงานประมาณ 3-4 คน สามารถตัดต้นถั่วเหลืองและมัด
ฟ่อนได้พ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่/วัน ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวแบบมัดฟ่อนวางกองไว้ในแปลง แล้วตาก
ทิ้งไว้ประมาณ 3-7 วัน เพ่ือความชื้นลดลงจากนั้นจะท าการเก็บรวบรวมและท าการนวดโดยเครื่องนวด
ข้าวมานวดถั่วเหลือง ซึ่งปกติจะพบว่าถั่วเหลืองขณะท าการนวดจะมีความชื้นเมล็ดแค่ประมาณร้อยละ 
13-15 มาตรฐานเปียก 

 ปัจจุบันจากการส ารวจการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองของยังประสบปัญหาอยู่อีกด้านคือการปรับสภาพ
พ้ืนไร่ก่อนการปลูกถั่วเหลืองและมีแปลงขนาดใหญ่ได้มีการพยายามน าเครื่องปลูก และเครื่องเก็บเกี่ยวถั่ว
เหลืองแบบวางราย มาใช้ส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองปัญหาส าคัญที่พบมากจากการใช้เครื่องจักรกล
เกษตร คือสภาพพ้ืนที่ขณะเก็บเกี่ยวไม่เรียบเกษตรกรมักเตรียมดินง่ายๆ โดยท าการไถ 1 ครั้งแล้วท าการ
หยอดหรือปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งจะเป็นการปลูกแบบใช้เครื่องหยอดท าให้พ้ืนที่ขรุขระและฝักถั่วเหลือง
ต่ าสุดจะอยู่สูงจากพ้ืนดินประมาณ 10-12 เซนติเมตร ซึ่งใบมีดเครื่องเก่ียววางรายไม่สามารถตัดลงไปได้ต่ า
กว่าระดับนั้นท าให้มีการสูญเสียโดยรวมประมาณร้อยละ 18 ของผลผลิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  การเตรียมดินก่อนปลูกถ่ัวเหลือง   
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ภาพที่ 3  การใช้เครื่องหยอดถั่วเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  ความงอกของถั่วเหลืองหลังการใช้เครื่องหยอด 
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ภาพที่ 5  การก าจัดวัชพืชในแปลงถั่วเหลือง 
 

จากการส ารวจสภาพพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองการเตรียมดินมักค่อนข้างหยาบคาดว่าจะท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
ควบคุมการท างานของเครื่องเกี่ยวล าบากเพราะจะต้องบังคับให้หัวเกี่ยวท างานในระดับเรียบกับพ้ืนผิวดิน
ตลอดเวลา จากการทดสอบการใช้เครื่องเกี่ยวถั่วเหลืองของเกษตรกรของพ้ืนที่ในการปลูกถั่วเหลืองของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความสูญเสียและผลการวิเคราะห์ที่เกิดจากการใช้เครื่องเก่ียวถั่วเหลืองแบบวาง
รายโดยมีความสูญเสียจากการร่วงหล่นจากการวางรายโดยเฉลี่ย 4 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการสูญเสียจากการ
เก็บเกี่ยวไม่หมด (ติดตอซัง) เฉลี่ย 2 เปอร์เซ็นต์ ในทุกสภาพแปลงโดยความสูญเสียต่ าสุดเท่ากับ 2.75 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อต้นถั่วเหลืองไม่ล้ม เพราะร่อองแต่ละร่องจะเป็นลักษณะเป็นสันตรงกลางร่องท าให้เกิด
ความสูญเสียจาการเก็บเกี่ยวไม่หมดมากขึ้น เพราะฉะนั้นในฤดูแล้งจะต้องมีการปรับร่องให้สามารถใช้
เครื่องเกี่ยวได้ และต้องมีการพัฒนาเครื่องเกี่ยวถั่วเหลืองให้สามารถเกี่ยว ถั่วเหลืองในสภาพที่ล้มได้ 
นอกจากนี้เกษตรกรผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เครื่องเกี่ยวถั่วเหลืองได้อย่ าง คล่องตัว ไม่เมื่อยล้าในการ
ประคองเครื่องเก่ียวทั้งในขณะท าการเก็บเก่ียวและในขณะเลี้ยวหัวแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  แปลงปลูกถ่ัวเหลืองก่อนสุกและหลังสุก 
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ภาพที่ 7  ลักษณะของถั่วเหลืองเก็บเกี่ยวไม่ทัน และ ลักษณะของถั่วเหลืองพร้อมเก็บเกี่ยว 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากผลการทดลองและส ารวจสภาพพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองโดยทั่วไปการเตรียมดินมักค่อนข้างหยาบ

คาดว่าจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการท างานของเครื่องเกี่ยวล าบาก และการใช้เครื่องเก่ียวถั่วเหลืองของ
เกษตรกรของพ้ืนที่ในการปลูกถั่วเหลืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความสูญเสียและผลการวิเคราะห์ที่
เกิดจากการใช้เครื่องเกี่ยวถั่วเหลืองแบบวางรายโดยมีความสูญเสียจากการร่วงหล่นจากการวางรายในทุก
สภาพแปลงเป็นลักษณะเป็นสันตรงกลางร่องท าให้เกิดความสูญเสียจาการเก็บเกี่ยวไม่หมดมากขึ้น 
เพราะฉะนั้นในฤดูแล้งจะต้องมีการปรับร่องให้สามารถใช้เครื่องเกี่ยวได้ และต้องมีการพัฒนาเครื่องเกี่ยว
ถั่วเหลืองให้สามารถเก่ียว ถั่วเหลืองในสภาพที่ล้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยขน์ 
 น าข้อมูลที่ได้จากผลงานวิจัยไปแนะน าและส่งเสริมให้ เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองได้มีรูปแบบและ
ระบบการจัดการใช้เครื่องจักรกลเกษตรส าหรับการผลิตถั่วเหลืองที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อการ
คาดการณ์ในการใช้เครื่องจักรกลเกษตรส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  
 
11. เอกสารอ้างอิง 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  2551. สถิติการเกษตรของประเทศไทย พ.ศ. 2550. กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กรุงเทพมหานคร.  
สถาบันวิจัยพืชไร่.  ถั่วเหลือง. เอกสารวิชาการ ระบบออนไลน์ สืบค้นจาก : 

http://www.doa.go.th/fcri/index.php?option=com_content&view=article&id=9&It
emid=26 

 


