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บทคัดยอ 

 
 ภาคเหนือตอนลาง เปนแหลงผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดเพื่อสงจําหนายตางประเทศในรูปแชแข็งแหลงใหญ
แหงหนึ่งของประเทศ เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกถ่ัวเหลืองฝกสดในพ้ืนที่นาฤดูแลง ซึ่งใหผลผลิตคอนขางสูง แต
ในชวงที่ผานมาเกษตรกรมักประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะการใชปุยเคมี ซึ่งมีราคาคอนขางแพง จึง
ไดดําเนินการทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสด เพื่อลดตนทุนการผลิต ประกอบดวย 2 
วิธีการ คือ วิธีแนะนํา คือ ใชเชือ้ไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเหลืองคลุกเมล็ดกอนปลูก และใสปุยเคมีรองพ้ืนสูตร 16-16-8 
อัตรา 25 กก./ไร และใสปุยเคมีสูตร 16-16-8  อัตรา 25 กก./ไร เม่ืออายุ 14-21 วันหลังปลูก และใสปุยเคมีสูตร 
13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร เม่ืออายุ 40-45 วันหลังปลูก และใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร เม่ืออายุ 
45-50 วันหลังปลูก  และใชปุยทางใบสูตร 30-20-10 อัตรา 50  กรัม ละลายน้ํา 20 ลิตร พน 4-5 คร้ัง ต้ังแตระยะ
กอนออกดอกถึงระยะพัฒนาเมล็ด เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร ดําเนินการที่อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ และอําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร ในฤดูแลง ป 2551-2552 ผลการทดลอง  
พบวา การปลูกถ่ัวเหลืองฝกสดในพ้ืนที่เขตภาคเหนือตอนลางตามกรรมวิธีแนะนาํ ซึ่งมุงเนนการลดตนทุนการผลิต 
สามารถใหความสูงของตน จํานวนฝก และจํานวนเมล็ดลีบไมแตกตางกับวิธีการที่เกษตรกรปฏิบัติอยู โดยมีผลผลิต
ฝกสดที่ไดมาตรฐานสูงกวาวิธีเกษตรกร รอยละ 1.7 – 3.3 เม่ือวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ผลปรากฏวา 
 
 
1 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
1 Office of Agricultural Reseach and Dever lopment Region 2, Phitsanulok 
2 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ  อ.เมือง จ. เพชรบูรณ 
2 Office of Agricultural Reseach and Dever lopment Region 2, Phetchabun 
3 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร 
3 Office of Agricultural Reseach and Dever lopment, Phichit 
 



ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 

 117 

 วิธีแนะนํา มีผลตอบแทนสูงกวาวิธีเกษตรกร รอยละ 94.4 – 99.1 ดังนั้น วิธีแนะนําสามารถชวยลดตนทุนการผลิต
เฉล่ียตอหนวยได รอยละ 17 เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร ซึ่งมีตนทุนการผลิตตอหนวย 12.67 บาทตอกิโลกรัม 
 
คําสําคัญ : ถ่ัวเหลืองฝกสด   ภาคเหนือตอนลาง  ตนทุนการผลิต 

 
Abstract 

 
Vegetable soybean is mainly grown for exporting in the Lower Northern part of Thailand. 

After the main rice is harvested, it is soon possible to plant vegetable soybean. Problem found from 
this study was mainly high production cost particularly fertilizer cost.  A field study was conducted on 
farm trials in farmer’s paddy fields at three provinces in the lower Northern region namely 
Phitsanulok, Phichit and Kamphaeng Phet provinces during 2008 and 2009. The recommended 
technology for reducing fertilizer cost of vegetable soybean production should be done according to 
the following steps: 1) The land was fertilized with 16-16-8 at the rate of 156 kg/ha and applied again 
at the same rate during 14-21 days after planting. 2) The fertilizer grade 13-13-21 at the rate of 156 
kg/ha was also recommended to be applied at 40-45 days after sowing. 3) Urea (46-0-0) as N source 
at the rate of 63 kg/ha was applied at 40-45 days after sowing.  4) Using foliar fertilizer grade 30-20-
10 at the rate of 50 g / 20 lit. of water were sprayed at 4 – 5 times during flowering until grain filling 
stage.  This result indicated that the recommended technology for vegetable soybean produced 
approximately 1.7 – 3.3 % greater the standard of fresh yield than farmer practices. This technology 
also gave more profit (94.4 – 99.1%) than farmer practices. It was also confirmed that this technology 
should be reduced production cost about 17 % as compared to farmer practices. 
 
Key Words : vegetable soybean,  lower north region,  production cost  

 
บทนํา 

 
ถ่ัวเหลืองฝกสดจัดเปนพืชแหลงอาหารโปรตีนราคาถูกเม่ือเทียบกับเนื้อสัตว เปนแหลงพลังงานที่สําคัญ ให

วิตามิน เอ บี ซี และเกลือแรที่รางกายตองการเปนจํานวนมาก  เกษตรกรภาคเหนือและภาคกลางปลูกถ่ัวเหลืองเปน
อาชีพมานานแลว แตสวนใหญปลูกเพื่อเก็บเมล็ดจําหนายเปนวัตถุดิบเขาโรงงานสกัดน้ํามัน สวนการปลูกถ่ัว
เหลืองเพ่ือเก็บเก่ียวฝกสด (ถ่ัวแระ) จําหนายนั้น เปนการปลูกเพื่อเสริมรายไดในบางพ้ืนที่เทานั้น สําหรับถ่ัว
เหลืองฝกสดที่ปลูกเพื่อสงจําหนายตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน ในรูปผลิตภัณฑแชแข็งนั้น จะตองใชพันธุ
ที่เปนที่ตองการของตลาด ไดแก พันธุ  เอ จี เอส 292 และพันธุ #75 ซึ่งเปนพันธุจากตางประเทศที่มีขนาดฝกและ
เมล็ดโต และรสชาติดี เร่ิมสงออกถ่ัวเหลืองฝกสดคร้ังแรกในป 2533 โดย บริษัท เชียงใหมโฟรเซนตฟูดส จํากัด เปน
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การปลูกแบบครบวงจร โดยผานผูรวบรวมผลผลิตในแตละทองถ่ิน และรับซื้อผลิตผลที่มีคุณภาพในราคาประกัน 
ขณะน้ีมีเพิ่มอีก 2 บริษัท คือ บริษัทยูเนี่ยนฟรอสท และบริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม ทําการสงเสริมการ
ปลูกและรับซื้อผลิตผลถ่ัวเหลืองฝกสดแบบครบวงจรเชนกัน จังหวัดที่มีการสงเสริมการปลูกขณะน้ี คือ เชียงใหม 
เชียงราย พะเยา แพร  นาน ลําปาง  สุโขทัย  อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค และ
อุทัยธานี พันธุที่ใชปลูกสวนใหญ คือ  เอ จี เอส 292 และเบอร 75 (กรมวิชาการเกษตร, 2545, 2548ก, 2548ข) 

พื้นที่ปลูกถ่ัวเหลืองฝกสดเพื่อการสงออกในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร และอําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี รวมพื้นที่ปลูกถ่ัวเหลืองฝกสดประมาณ 5,000 ไร สวนใหญปลูกในฤดูแลงหลังเก็บเก่ียวขาว โดย
อาศัยน้ําจากแหลงน้ําชลประทานหรือแหลงน้ําธรรมชาติตางๆ (นรีลักษณ และคณะ, 2550) เกษตรกรผูปลูกถ่ัวเหลือง
ฝกสดในพื้นที่นาหลังเก็บเก่ียวขาวเขตภาคเหนือตอนลางใหผลผลิตคอนขางสูง โดยเฉลี่ย 1,000-1,200 กิโลกรัม/
ไร แตในชวงที่ผานมาเกษตรกรมักประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะคาวัสดุทางการเกษตร เชน ปุยเคมี 
และสารเคมี มีราคาคอนขางแพง เนื่องจากราคานํ้ามันคอนขางสูง โดยทั่วไป ตนทุนการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสด
เฉล่ียของเกษตรกรอยูระหวาง 7,000-10,000 บาท/ไร  (สุวพันธ และคณะ, 2547) จากการสํารวจตนทุนการผลิต
ถ่ัวเหลืองฝกสดฤดูแลงในจังหวัดพิษณุโลก ป 2550 ผลปรากฏวา ตนทุนการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดฤดูแลงใน
จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 11,000 - 12,000 บาท/ไร โดยตนทุนการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสด แบงออกเปน คาวัสดุ
การเกษตร รอยละ 62 และคาแรงงาน รอยละ 38 สําหรับคาวัสดุการเกษตร แบงออกเปน คาปุยเคมี รอยละ 22 
คาสารกําจัดแมลงศัตรูพืช รอยละ 62 และคาเมล็ดพันธุ รอยละ 16 สวนคาแรงงาน แบงออกเปน คาแรงงานใน
การปลูก รอยละ 49 และคาแรงงานในการเก็บเก่ียว รอยละ 51  (สมชาย และคณะ, 2552) 

ดังนั้น แนวทางท่ีสามารถชวยลดตนทุนการผลิตตอหนวยในการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดได คือ การลดตนทุน
ในสวนของคาปุยเคมี โดยการแนะนําใหเกษตรกรใชเช้ือไรโซเบียมอยางมีประสิทธิภาพ รวมกับการใชปุยเคมีรอง
พื้นตามคาวิเคราะหดิน และการใชปุยเคมีแตงหนาอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นถาเกษตรกรมีการเลือกใช
เทคโนโลยีที่ถูกตองและเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดการปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ สามารถชวยใหประสิทธิภาพ
การผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะตนทุนการผลิตลดลง ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
เพื่อทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดหลังนาที่เหมาะสมในเขตภาคเหนือตอนลาง สามารถ

ลดตนทุนการผลิตตอหนวยไดไมตํ่ากวารอยละ 15  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด 
 
งานวิจัยนี้ไดดําเนินการสํารวจและวิเคราะหพื้นที่กอนจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อหาประเด็นปญหา

ในการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสด ต้ังแตป 2549/50 พื้นที่เปาหมาย คือ พื้นที่ตําบลวังโพรง อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก และตําบลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งเปนแหลงผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดแหงใหญที่สุดและ
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เปนแหลงด้ังเดิมของภาคเหนือตอนลาง ผลการสํารวจ พบวา เกษตรกรผูผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดสวนใหญทั้ง 2 
แหลงใหญ เปนสมาชิกของผูรวบรวมผลผลิตที่สงโรงงานแชแข็งถ่ัวเหลืองฝกสดท่ีจังหวัดเชียงใหม ของบริษัท
เชียงใหมโฟรเซนตฟูดส จํากัด (มหาชน) ประเด็นปญหาท่ีสําคัญ คือ ตนทุนการผลิตสูง ทั้งคาแรงงานและคาวัสดุ 
จากนั้นไดมีการนําประเด็นปญหาจากการสํารวจและวิเคราะหพื้นที่มาระดมสมองระหวางกลุมนักวิชาการที่เก่ียวของ 
พบวา ประเด็นปญหาเรงดวนที่ควรจัดทําแปลงทดสอบ คือ การลดตนทุนการผลิตในสวนของคาวัสดุการเกษตร 
คือ การใชปุยเคมีที่ไมถูกตองและไมมีประสิทธิภาพ และไดดําเนินการจัดทําโครงการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยี
แบบบูรณาการในการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสด เพื่อลดตนทุนการผลิตในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง เสนอกรมวิชาการ
เกษตรเพื่อพิจารณา และไดอนุมัติใหดําเนินการไดเปนเวลา 2 ป ระหวางปงบประมาณ 2551 ถึง 2552 โดย
ดําเนินงานในพื้นที่เปาหมาย 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ และกําแพงเพชร  จากนั้นทีมงานนักวิชาการที่
รวมงานในคร้ังนี้ไดรวบรวม คนควา และตรวจเอกสารเพ่ือหาทฤษฏีหรือแนวคิดสําหรับเปนแนวทางปฏิบัติในการ
แกปญหา พบวา กรมวิชาการเกษตรไดมีเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดในสวนของการใชปุยเคมีอยางมี
ประสิทธิภาพแลว ไดแก 
 1. สถาบันวิจัยพืชไร (2546) รายงานวา การผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดที่ถูกตองและเหมาะสม ควรใสปุยเคมี
ที่ใหธาตุอาหารไนโตรเจนและโพแทสเซียม นอกเหนือจากการใสเปนปุยเคมีรองพื้น โดยมีการใสปุยทางดินเพิ่มเติม
หรือพนปุยทางใบท่ีระยะการเจริญเติบโตตาง  ๆสามารถชวยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดและใหผลตอบแทนคุมคา
ตอการลงทุน   
 2 สุวพันธ และคณะ (2547) ไดทําการทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดเพื่อการสงออก
ในสภาพไรนาเกษตรกรพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย และลําปาง ในป 2545-2547 
โดยความรวมมือระหวางนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร กับภาคเอกชนที่สงออกถ่ัวเหลืองฝกสดไปประเทศญี่ปุน 
3 บริษัท คือ บริษัท เชียงใหมโฟเซนฟูดส จํากัด บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท ยูเนี่ยนฟรอสต 
จํากัด พบวา เกษตรกรสามารถผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดมาตรฐานไมตํ่ากวา 800 กก./ไร โดยวิธีการตามคําแนะนํา
ของราชการโดยเนนการจัดการปุยและสารกําจัดแมลงศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใหผลผลิตที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และใหผลตอบแทนสูงกวาวิธีที่เกษตรกรกรปฏิบัติ รอยละ 15 - 226 แตตนทุนการผลิตตํ่ากวาวิธีเกษตรกร 
โดยสาเหตุที่วิธีเกษตรกรมีตนทุนสูงเนื่องจากการใชปุยเคมีและสารเคมีในอัตราท่ีสูงกวา นอกจากนี้ สุวพันธ และ
คณะ (2547) รายงานวา ดินที่มีความเหมาะสมกับการปลูกถ่ัวเหลืองฝกสด ควรมีคาความเปนกรดเปนดาง (pH) 
มากกวา 5.5 คาอินทรียวัตถุมากกวา 2.0 % คาฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนมากกวา 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  และ
คาโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนไดมากกวา 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   
 3. นรีลักษณ และคณะ (2550) ไดทําการทดลองผลของการใชปุยโพแทสเซียมตอผลผลิตและคุณภาพ
ถ่ัวเหลืองฝกสด ในฤดูแลงป 2544-2546 ที่ศูนยวิจัยพืชไรพิษณุโลก พบวา การใชโพแทสเซียมทั้งทางดินและทาง
ใบกับถ่ัวเหลืองฝกสดพันธุเอจีเอส 292 ไมมีผลทําใหน้ําหนักตน น้ําหนักฝกสดมาตรฐาน และนํ้าหนัก 100 เมล็ด
แตกตางกัน นอกจากน้ีไดวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดซึ่งเปนส่ิงบงบอกความหวานของเมล็ด และปริมาณ
โปรตีน น้ํามัน ใหผลไมแตกตางกันในทุกกรรมวิธีเชนกัน ดังนั้น ผลจากงานวิจัยน้ีอาจเปนแนวทางที่จะลดการใช
ปุยโพแทสเซียมของเกษตรกรได จากเดิมที่เกษตรกรใชปุยผสมที่มีโพแทสเซียมสูงถึง 12-20 กก. K2O /ไร ซึ่งจะ
ชวยประหยัดคาใชจายและเพิ่มกําไรใหแกเกษตรกรได   
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วิธีดําเนินการวจิัย 

 
อุปกรณ 
 1. เช้ือไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเหลือง  
 2. ปุยเคมีสูตร 16-16-8,  16-16-16, 13-13-21 และ 46-0-0 
 3. ปุยทางใบสูตร 30-20-10 
 4. สารกําจัดวัชพืช และสารกําจัดแมลงศัตรูพืช  
 
วิธีการ 

ไดดําเนินการเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหสมบัติของดินกอนดําเนินการทดสอบในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง 
ประกอบดวย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ และอําเภอปางศิลาทอง 
จังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิเคราะหดิน พบวา คาความเปนกรดเปนดาง (pH) คาฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 
(20-34 มก./กก.)และคาโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียน (90-122 มก./กก.) ยกเวนที่อําเภอปางศิลาทอง จังหวัด
กําแพงเพชรมีคาตํ่ากวาคําแนะนํา สวนคาอินทรียวัตถุในดินทั้ง 3 จังหวัด มีคาตํ่ากวาคําแนะนําอยางมาก คือ 
1.16%, 1.11% และ 0.85 % ตามลําดับ จากนั้นดําเนินการทดสอบแปลงใหญ มี 2 วิธีการ คือ วิธีแนะนํา และ 
วิธีเกษตรกร ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  วิธีแนะนํา และวิธีเกษตรกร สําหรับงานทดสอบถั่วเหลืองฝกสดในไรเกษตรกร 

วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร 
1.คลุกเมล็ดดวยเช้ือไรโซเบียม 1. คลุกเมล็ดดวยเชื้อไรโซเบียม 
2.ใสปุยเคมีรองพื้นสูตร 16-16-8 อัตรา 25  กก./ไร 2.ใสปุยเคมีรองพื้นสูตร 12-24-12 อัตรา 50  กก./ไร 
3.ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 25  กก./ไร เม่ือถ่ัวเหลือง
อายุได 14-21 วันหลังปลูก 

3.ใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50  กก./ไร เม่ือถ่ัว
เหลืองอายุได 14-21 วันหลังปลูก 

4.ใสปุยคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 25  กก./ไร 
เม่ือถ่ัวเหลืองอายุได 40-45 วันหลังปลูก  

4.ใสปุยคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50  กก./ไร 
เม่ือถ่ัวเหลืองอายุได 40-45 วันหลังปลูก  

5. ใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10  กก./ไร 
เม่ือถ่ัวเหลืองอายุได 45-50 วันหลังปลูก 

5. ใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10  กก./ไร 
เม่ือถ่ัวเหลืองอายุได 45-50 วันหลังปลูก 

6. ใชปุยทางใบสูตร 30-20-10 อัตรา 50  กรัม ละลายน้ํา 
20 ลิตร พน 4-5 คร้ัง ต้ังแตระยะกอนออกดอก(V4) ถึง
ระยะพัฒนาเมล็ด 
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 สําหรับวิธีการทดสอบถั่วเหลืองฝกสดในไรนาเกษตรกร มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คัดเลือกและเตรียมพันธุ ดําเนินการคัดเลือกและเตรียมพันธุถ่ัวเหลืองฝกสดที่จะใชทดลองปลูก 
คือ ใชพันธุถ่ัวเหลืองฝกสดของโรงงาน คือ พันธุเบอร 3 เบอร 75 และเอจีเอส 292 เปนพันธุจากตางประเทศท่ีมี
ขนาดเมล็ดโต รสชาติดี และผลผลิตสูง  
 2. เตรียมแปลงและปลูก  เตรียมแปลงปลูกโดยการไถพรวนดินตามปกติ ปลูกโดยใชเคร่ืองปลูก  
ระยะปลูก  50 x 20  เซนติเมตร จํานวน 2-3 เมล็ดตอหลุม หรือปลูกใหไดจํานวนตน 32,000 – 48,000 ตนตอไร  
สําหรับวิธีแนะนํา และวิธีเกษตรกร  
 3. การปฏิบัติดูแลรักษา  วิธีแนะนํา และวิธีเกษตรกร ปฏิบัติการใชปุยเคมีดังแสดงในตารางที่ 1 ใช
สารกําจัดวัชพืช ใหน้ําอยางเพียงพอตลอดฤดูปลูก พนสารเคมีปองกันกําจัดโรคแมลงตามคําแนะนําของโรงงาน    
 4. การบันทึกขอมูล วันปลูก วันงอก วันออกดอก วันเก็บเก่ียว วันปฏิบัติการดูแลรักษาตาง ๆ สุมเก็บ
ตัวอยางกรรมวิธีละ 10 ตัวอยางๆ ละ 10 ตน เพื่อวัดความสูงของตนเม่ือเก็บเก่ียว และองคประกอบผลผลิต เชน 
จํานวนฝกตอตน และจํานวนเมล็ดตอฝก และสุมเก็บตัวอยางพื้นที่เก็บเก่ียว 9 ตารางเมตร จํานวน 10 ตัวอยาง
ตอกรรมวิธี เพื่อวัดผลผลิตเมล็ดถ่ัวเหลืองฝกสดเมื่อเก็บเก่ียวและจํานวนตนเก็บเก่ียว คาใชจายตางๆ ในระหวาง
ปฏิบัติการ เก็บตัวอยางดินกอนปลูกเพื่อวิเคราะหสมบัติของดิน  
 5. การวิเคราะหขอมูล  นําขอมูลการทดลองไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยทําการเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉล่ียดวยวิธี t-test และวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร โดยวิธี อัตราผลตอบแทนสวน
เพิ่ม (Marginal Rate of Return, MRR) 
 6. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ ในป 2551 ดําเนินการที่ไรเกษตรกรตําบลวังโปง อําเภอวังโปง 
จังหวัดเพชรบูรณ  และตําบลวังโพรง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 5 แปลงตอจังหวัด รวม 10 
แปลงๆ ละ 2 ไรรวม 20 ไร และในป 2552 ดําเนินงานเพิ่มที่ไรเกษตรกรตําบลหินดาด อําเภอปางศิลาทอง 
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 3 จังหวัด รวม 15 แปลง รวม 30 ไร  ระยะเวลาดําเนินงาน 2 ป   เร่ิมตน  ตุลาคม  
2550   ส้ินสุด  กันยายน  2552           
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
1. ผลการทดลองป 2551 
 1.1 ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต ผลการทดสอบทั้ง 2 จังหวัด ในฤดูแลงป 2551 (ตารางที่ 2) 
พบวา การปลูกถ่ัวเหลืองฝกสดตามวิธีแนะนํา ใหความสูงของตนเฉล่ีย 39.1 ซม. ไมแตกตางกับวิธีเกษตรกร ซึ่ง
ใหความสูงของตนเฉล่ีย 38.8 ซม. ในขณะเดียวกัน วิธีแนะนํา ใหจํานวนฝกทั้งหมดตอตน (17.9 และ 18.0 ฝก
ตอตน ตามลําดับ) จํานวนฝกที่มี 2 เมล็ดขึ้นไปตอตน (13.3 และ 13.5 ฝกตอตน ตามลําดับ) และจํานวนฝกที่มี
เมล็ดลีบตอตน (3.0 และ 3.5 ฝกตอตน ตามลําดับ) ไมแตกตางกับวิธีเกษตรกร และวิธีแนะนําใหจํานวนตนเก็บ
เก่ียวสูงกวาวิธีเกษตรกร (36,860 และ 36,007 ตนตอไร ตามลําดับ) แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ วิธีแนะนําให
น้ําหนักผลผลิตฝกสดมาตรฐานสูงกวาวิธีเกษตรกร โดยใหน้ําหนักผลผลิตฝกสดมาตรฐาน 1,110 และ 1,091 กก./ไร 
ตามลําดับ แตใหผลผลิตฝกสดไมแตกตางกันทางสถิติ สอดคลองกับ สุวพันธ และคณะ (2547) รายงานวา การใช
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ปุยตามคาวิเคราะหดินและใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพในระยะตางๆ ของการเจริญเติบโตในถ่ัวเหลืองฝกสด
ใหผลผลิตฝกสดมาตรฐานเพิ่มขึ้นและฝกมีความเขียวสดขึ้น  
 1.2 ตนทุนการผลิต รายได และผลตอบแทน ผลการวิเคราะหตนทุนการผลิต รายได และผลตอบแทน 
(ตารางที่ 3) พบวา วิธีแนะนํามีตนทุนการผลิตรวมตํ่ากวาวิธีเกษตรกร (11,660 และ 13,800 บาทตอไร ตามลําดับ) 
แตมีรายไดรวมสูงกวาวิธีเกษตรกร (16,649 และ 16,366 บาทตอไร ตามลําดับ) และมีผลตอบแทนสูงกวาวิธี
เกษตรกร (4,989 และ 2,566 บาทตอไร ตามลําดับ) ดังนั้น วิธีแนะนําจึงมีตนทุนการผลิตตอหนวยตํ่ากวาวิธี
เกษตรกร (10.50 และ 12.65 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ) เม่ือวิเคราะหอัตราผลตอบแทนสวนเพ่ิม (MRR) ผล
ปรากฏวา วธิีแนะนําเปนวิธีที่เกษตรกรสามารถยอมรับได เนื่องจากใหผลไดสุทธิเพิ่มขึ้น แตงบประมาณบางสวน
ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร เชนเดียวกับ สุวพันธ และคณะ (2547) รายงานวา ตนทุนการผลิตของวิธี
ราชการซึ่งมีการใชปุยเคมีและสารกําจัดแมลงศัตรูพืชตามคําแนะนํา อยูระหวาง 6,800 – 8,800 บาท/ไร เม่ือ
เปรียบเทียบกับวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติอยู ระหวาง 7,000 – 10,000 บาท/ไร  
 
2. ผลการทดลองป 2552 
 2.1 ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต ผลการทดสอบทั้ง 3 จังหวัด ในฤดูแลงป 2552 (ตารางที่ 4) 
พบวา การปลูกถ่ัวเหลืองฝกสดตามวิธีแนะนํา ใหความสูงของตนเฉล่ีย 39.2 ซม. ไมแตกตางกับวิธีเกษตรกร ซึ่ง
ใหความสูงของตนเฉล่ีย 37.9 ซม  ในขณะเดียวกัน วิธีแนะนํา ใหจํานวนฝกทั้งหมดตอตน (22.8 และ 19.9 ฝก
ตอตน ตามลําดับ) จํานวนฝกที่มี 2 เมล็ดขึ้นไปตอตน (13.7 และ 11.8  ฝกตอตน ตามลําดับ) และจํานวนฝกที่มี
เมล็ดลีบตอตน (4.6 และ 4.4 ฝกตอตน ตามลําดับ) ไมแตกตางกับวิธีเกษตรกร และวิธีแนะนําใหจํานวนตนเก็บ
เก่ียวสูงกวาวิธีเกษตรกร (35,641 และ 35,616 ตนตอไร ตามลําดับ) แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ วิธีแนะนําให
น้ําหนักผลผลิตฝกสดมาตรฐานสูงกวาวิธีเกษตรกร โดยใหน้ําหนักผลผลิตฝกสดมาตรฐาน 1,150 และ 1,113 กิโลกรัม/
ไร ตามลําดับ แตใหผลผลิตฝกสดไมแตกตางกันทางสถิติ   
 2.2 ตนทุนการผลิต รายได และผลตอบแทน ผลการวิเคราะหตนทุนการผลิต รายได และผลตอบแทน 
(ตารางที่ 5) พบวา วิธีแนะนํามีตนทุนการผลิตรวมตํ่ากวาวิธีเกษตรกร (12,115 และ 14,120 บาทตอไร ตามลําดับ) 
แตมีรายไดรวมสูงกวาวิธีเกษตรกร (17,254 และ 16,701 บาทตอไร ตามลําดับ) และมีผลตอบแทนสูงกวาวิธี
เกษตรกร (5,139 และ 2,581 บาทตอไร ตามลําดับ) ดังนั้น วิธีแนะนําจึงมีตนทุนการผลิตตอหนวยตํ่ากวาวิธี
เกษตรกร (10.53 และ 12.68 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ) เม่ือวิเคราะหอัตราผลตอบแทนสวนเพ่ิม (MRR) ผล
ปรากฏวา วิธีการแนะนําเปนวิธีที่เกษตรกรสามารถยอมรับได เนื่องจากใหผลไดสุทธิเพิ่มขึ้น แตงบประมาณ
บางสวนลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร  
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ตารางท่ี 2 ผลผลิต องคประกอบผลผลิต และผลตอบแทนของการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสด
 หลังนาในเขตภาคเหนือตอนลาง ในฤดูแลง ป 2551 

ลักษณะทางเกษตร วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร t-test รอยละ 
ความสูงของตน (ซม.) 39.1 38.8 ns 100.8 
จํานวนฝกทั้งหมดตอตน 17.9 18.0 ns 99.4 
จํานวนฝกที่มี 2 เมล็ดขึ้นไปตอตน (ฝกมาตรฐาน) 13.3 13.5 ns 98.5 
จํานวนฝกที่มีเมล็ดลีบตอตน 3.0 3.5 ns 85.7 
จํานวนตนเก็บเก่ียวตอไร 36,860 36,007 ns 102.4 
ผลผลิตฝกสดมาตรฐาน (กก./ไร) 1,110 1,091 ns 101.7 
รายไดรวม (บาท/ไร) 16,649 16,366 - 101.7 
ตนทุนรวม (บาท/ไร) 11,660 13,800 - 84.5 
ผลตอบแทน (บาท/ไร) 4,989 2,566 - 194.4 
ตนทุนการผลิต (บาท/กก.) 10.50 12.65 - 83.0 

ns = ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  
 
ตารางท่ี 3 วิเคราะหอัตราผลตอบแทนสวนเพ่ิม (MRR) ของการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดหลัง
 นา ในเขตภาคเหนือตอนลาง ในฤดูแลง ป 2551 

ลักษณะทางเกษตร วิธีแนะนํา  ผลตาง วิธีเกษตรกร 
ผลผลิตฝกสดมาตรฐาน (กก./ไร) 1,110  1,091 
ผลผลิตฝกสด (กก./ไร) ปรับลด 10%  990  982 
รายไดรวม (บาท/ไร) 15,840  15712 
งบประมาณบางสวน (บาท/ไร) 1,520  3,660 

  2,140  
ผลไดสุทธิ (บาท/ไร) 14,650  12,282 
  -2,368  
MRR (%)  D  
หมายเหตุ  – D = กรรมวิธีที่มีคางบประมาณบางสวนเพิ่มขึ้น แตผลไดสุทธิลดลง 
 - ราคาผลผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดที่เกษตรกรขายได เทากับ 16 บาท/กิโลกรัม 
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ตารางท่ี 2 ผลผลิต องคประกอบผลผลิต และผลตอบแทนของการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสด
 หลังนาในเขตภาคเหนือตอนลาง ในฤดูแลง ป 2551 

ลักษณะทางเกษตร วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร t-test รอยละ 
ความสูงของตน (ซม.) 39.1 38.8 ns 100.8 
จํานวนฝกทั้งหมดตอตน 17.9 18.0 ns 99.4 
จํานวนฝกที่มี 2 เมล็ดขึ้นไปตอตน (ฝกมาตรฐาน) 13.3 13.5 ns 98.5 
จํานวนฝกที่มีเมล็ดลีบตอตน 3.0 3.5 ns 85.7 
จํานวนตนเก็บเก่ียวตอไร 36,860 36,007 ns 102.4 
ผลผลิตฝกสดมาตรฐาน (กก./ไร) 1,110 1,091 ns 101.7 
รายไดรวม (บาท/ไร) 16,649 16,366 - 101.7 
ตนทุนรวม (บาท/ไร) 11,660 13,800 - 84.5 
ผลตอบแทน (บาท/ไร) 4,989 2,566 - 194.4 
ตนทุนการผลิต (บาท/กก.) 10.50 12.65 - 83.0 

ns = ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  
 
ตารางท่ี 3 วิเคราะหอัตราผลตอบแทนสวนเพ่ิม (MRR) ของการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดหลัง
 นา ในเขตภาคเหนือตอนลาง ในฤดูแลง ป 2551 

ลักษณะทางเกษตร วิธีแนะนํา  ผลตาง วิธีเกษตรกร 
ผลผลิตฝกสดมาตรฐาน (กก./ไร) 1,110  1,091 
ผลผลิตฝกสด (กก./ไร) ปรับลด 10%  990  982 
รายไดรวม (บาท/ไร) 15,840  15712 
งบประมาณบางสวน (บาท/ไร) 1,520  3,660 

  2,140  
ผลไดสุทธิ (บาท/ไร) 14,650  12,282 
  -2,368  
MRR (%)  D  
หมายเหตุ  – D = กรรมวิธีที่มีคางบประมาณบางสวนเพิ่มขึ้น แตผลไดสุทธิลดลง 
 - ราคาผลผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดที่เกษตรกรขายได เทากับ 16 บาท/กิโลกรัม 
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ตารางท่ี 4 ผลผลิต องคประกอบผลผลิต และผลตอบแทนของการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสด
 หลังนาในเขตภาคเหนือตอนลาง ในฤดูแลง ป 2552 

ลักษณะทางเกษตร วิธีแนะนํา  วิธีเกษตรกร t-test รอยละ 
ความสูงของตน (ซม.) 39.2 37.9 ns 103.4 
จํานวนฝกทั้งหมดตอตน 22.8 19.9 ns 114.6 
จํานวนฝกที่มี 2 เมล็ดขึ้นไปตอตน (ฝกมาตรฐาน) 13.7 11.8 ns 116.1 
จํานวนฝกที่มีเมล็ดลีบตอตน 4.6 4.4 ns 104.5 
จํานวนตนเก็บเก่ียวตอไร 35,641  35,616 ns 100.1 
ผลผลิตฝกสดมาตรฐาน (กก./ไร) 1,150 1,113 ns 103.3 
รายไดรวม (บาท/ไร) 17,254 16,701 - 103.3 
ตนทุนรวม (บาท/ไร) 12,115 14,120 - 85.8 
ผลตอบแทน (บาท/ไร) 5,139 2,581 - 199.1 
ตนทุนการผลิต (บาท/กก.) 10.53 12.68 - 83.0 

ns = ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  
 
ตารางท่ี 5 วิเคราะหอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่ม (MRR) ของการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดหลังนา 
 ในเขตภาคเหนือตอนลาง ในฤดูแลง ป 2552 

ลักษณะทางเกษตร วิธีแนะนํา  ผลตาง วิธีเกษตรกร 
ผลผลิตฝกสดมาตรฐาน (กก./ไร) 1,150  1,113 
ผลผลิตฝกสด (กก./ไร) ปรับลด 10%  1,035  1,002 
รายไดรวม (บาท/ไร) 16,560  16,027 
งบประมาณบางสวน (บาท/ไร) 1,975  3,980 
  2,005  
ผลไดสุทธิ (บาท/ไร) 14,585  12,047 
  -2,538  
MRR (%)  D  
หมายเหตุ - D = กรรมวิธีที่มีคางบประมาณบางสวนเพิ่มขึ้น แตผลไดสุทธิลดลง 

 - ราคาผลผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดที่เกษตรกรขายได เทากับ 16 บาท/กิโลกรัม 
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการทดสอบการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดเพื่อการสงออกในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนลาง โดยวิธีแนะนํา 
ซึ่งมุงเนนการลดตนทุนการผลิต โดยการใชเชื้อไรโซเบียมและปุยเคมีอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ สามารถสรุป
ไดวา  
 1. วิธีแนะนํา มีความสูงตน จํานวนฝกมาตรฐาน และจํานวนเมล็ดลีบไมแตกตางกับวิธีการท่ีเกษตรกร
ปฏิบัติอยู  
 2. วิธีแนะนํา มีผลผลิตฝกสดที่ไดมาตรฐาน สูงกวาวิธีเกษตรกร รอยละ 1.7 – 3.3   
 3. วิธีแนะนํา มีผลตอบแทนสูงกวาวิธีเกษตรกร รอยละ 94.4 – 99.1 
 4. วิธีแนะนํา มีลดตนทุนการผลิตเฉล่ียตอหนวยตํ่ากวาวิธีเกษตรกร รอยละ 17  
 จากผลการทดลองสามารถสรุปคําแนะนําไดดังนี้ ในการปลูกถ่ัวเหลืองฝกสดในฤดูแลงหลังเก็บเกี่ยวขาว
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง ควรใชเชื้อไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเหลืองคลุกเมล็ดกอนปลูก ควรใสปุยเคมีรองพื้นสูตร 
16-16-8  อัตรา 25 กก./ไร จากนั้นควรใสปุยเคมีรองพื้นสูตร 16-16-8  อัตรา 25 กก./ไร เม่ืออายุ 14-21 วันหลัง
ปลูก และใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร เม่ืออายุ 40-45 วันหลังปลูก และใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 
อัตรา 10 กก./ไร เม่ืออายุ 45-50 วันหลังปลูก  และใชปุยทางใบสูตร 30-20-10 อัตรา 50 กรัม ละลายน้ํา 20 ลิตร 
พน 4-5 คร้ัง ต้ังแตระยะกอนออกดอกถึงระยะพัฒนาเมล็ด ซึ่งหากเกษตรกรหรือผูรวบรวมผลผลิตสามารถนําไป
ปฏิบัติได จะสามารถชวยลดตนทุนการผลิตเฉล่ียตอหนวยได รอยละ 17 ซึ่งมีตนทุนการผลิตตอหนวย 12.67 
บาทตอกิโลกรัม 

 
คําขอบคุณ 

 
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ ผูรวบรวมผลผลิต และเกษตรกรในอําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ อําเภอเนินมะปราง 

จังหวัดพิษณุโลก และ อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร รวมทั้งเจาหนาที่บริษัท เชียงใหมโฟรเซนตฟูดส 
จํากัด (มหาชน) ที่ใหความรวมมือในการทํางานวิจัยคร้ังนี้จนกระท่ังสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 

เอกสารอางอิง 
 
กรมวิชาการเกษตร.  2545.  เกษตรดีที่เหมาะสม สําหรับถ่ัวเหลืองฝกสด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุม 
 สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.  น. 26.  
กรมวิชาการเกษตร.  2548ก.  งานวิจัยและพัฒนาดานพืชและเทคโนโลยีการเกษตร ป 2548. ใน รายงานการ
 ประชุมความกาวหนาไตรมาสที่ 3 ป 2548 (เลมที่ 1). ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม – 9 กันยายน 
 2548 ณ โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพฯ น. 1-479. 
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กรมวิชาการเกษตร.  2548ข.  งานวิจัยและพัฒนาดานพืชและเทคโนโลยีการเกษตร ป 2548. ใน รายงานการ
 ประชุมความกาวหนาไตรมาสที่ 3 ป 2548 (เลมที่ 2). ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม – 9 กันยายน 
 2548  ณ  โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพ. น. 481-795. 
นรีลักษณ วรรณสาย,  กัลยา เนตรกัลยามิตร  และ อเนก  โชติญาณวงษ.  2550.  ถ่ัวเหลืองฝกสด…เพื่อการ
 สงออก.  จดหมายขาว ผลิใบ. น. 12-15.  
สถาบันวิจัยพืชไร.  2545.  ผลงานวิชาการประจําป 2544.  รายงานการประชุมวิชาการประจําป 2545. ณ 
 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2545.  
สถาบันวิจัยพืชไร.  2546.  สรุปผลงานวิจัยพืชไร 2545.  รายงานการประชุมวิชาการประจําป 2545. ณ 
 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 7-9 มีนาคม 2546.  
สุวพันธุ  รัตนะรัต,  สมศักด์ิ  ศรีสมบุญ,  บุญญา  อนุสรณรัชดา,  ทวี  แสงทอง,  ศรีสุข  พูนผลกุล,  ศรีสมร  
 พิทักษ สมัย, ชูเกียรต์ิ  วัฒนา, สายรุง บุญตอบ, ดรุพัน แสงศิริพันธ และ นิคม สรอยนาค.  2527. 
  ผลการทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดเพื่อการสงออก. กรมวิชาการเกษตร.  
 เอกสารโรเนียว  2 น.     
สมชาย บุญประดับ  ธํารง ชวยเจริญ  อรรณพ กสิวิวัฒน และ ปญญา ธยามานนท.  2552.  การผลิตถ่ัวเหลือง
 เพื่อการสงออก.  ใน รายงานการประชุมวิชาการประจําป 2552 ของสํานักวิจัยและพัฒนา 
 การเกษตร เขตที่ 2  ระหวางวันที่ 14-15 กันยายน 2552 ณ โรงแรมเมาเทน พารค 
 สวิตเซอรแลนด รีสอรท อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


