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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง
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ถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

ของประเทศไทย นอกจากจะเป็นอาหารโดยตรง
ของมนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ แล้ ว ยั ง เป็ น วั ต ถุ ด ิ บ ของ
อุสาหกรรมภายในประเทศหลายชนิด ในขณะที่
มีความต้องการใช้ถว่ั เหลืองภายในประเทศเพิม่ ขึน้
แต่ผลผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศในช่วงระยะ
เวลา 10 กว่าปีมานี้ลดลง อันเนื่องมาจากเนื้อที่
เพาะปลูกลดลง และผลผลิตต่อไร่ลดลง ปี 2547/
48 เนือ้ ทีป่ ลูกทัง้ ประเทศ 1.145 ล้านไร่ ผลผลิตต่อไร่
236 กก./ไร่ ขณะทีเ่ กษตรกรประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลผลิตต่อไร่ 400 กก./ไร่ ทำให้ตอ้ งมีการนำเข้า
เมล็ดถัว่ เหลือง และกากถัว่ เหลืองเพิม่ ขึน้ ปริมาณ
การนำเข้าถั่วเหลืองของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก
425,000 ตันในปี 2538/2539 เป็น 1,689,649 ตัน
ในปี 2546/2547 ซึง่ คาดว่า ปริมาณความต้องการใช้
เมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศในปี 2550 จะไม่

เกษตรแนวใหม่ ใส่ใจสิง่ แวดล้อม ถนอมคุณภาพดิน
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ต่ำกว่า 2 ล้านตัน และในปี 2546 มูลค่าการนำเข้า
เมล็ดถัว่ เหลืองและกากอยูใ่ นระดับต้นๆ ของสินค้า
ทางการเกษตรคิดเป็นมูลค่าเกือบ 4 หมืน่ ล้านบาท
สาเหตุหลักที่เกษตรกรไทยไม่นิยมปลูกถั่วเหลือง
เนื่องจากรายได้จากการขายผลผลิตต่อไร่ของ
การปลู ก ถั ่ ว เหลื อ งน้ อ ยกว่ า พื ช ไร่ ช นิ ด อื ่ น ๆ
นอกจากผลผลิตต่อไร่จะต่ำแล้ว เกษตรกรยังมี
ความเสี่ยงสูงจากความเสียหายของผลผลิตใน
เรือ่ งโรคแมลง และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งดิน
และความชื้นในดินในช่วงถั่วเหลืองขาดน้ำหรือ
ได้รบั น้ำมากเกินไป

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
การปรับปรุงบำรุงดินเพือ่ เพิม่ ผลผลิตถัว่ เหลือง

การเตรี ย มเมล็ ด ถั ่ ว เหลื อ ง และคลุ ก เชื ้ อ
ไรโซเบียมในบริเวณทีป่ ลูกถัว่ เหลืองติดต่อกันทุกปี
ถ้าถั่วเหลืองติดปมดี จะพบปมบนรากแก้วและ
รากแขนง ปมส่วนหนึง่ มีขนาดใหญ่ สีขาว เมือ่ แกะ
ดูเนื้อในปมมีสีชมพู แสดงว่าเชื้อไรโซเบียมในดิน
ทำหน้าทีอ่ ย่างดีแล้ว จึงไม่ตอ้ งคลุกเชือ้ ให้กบั เมล็ด
ที่จะปลูกในฤดูต่อไป
แต่ถ้าปมมีขนาดเล็กหรือเนื้อในปมมีสีคล้ำ
แสดงว่าไรโซเบียมที่มีอยู่นั้นไม่สมบูรณ์ ควรคลุก
เชื้อในฤดูต่อไป ดังนั้นการคลุกไรโซเบียมแล้วไม่
จำเป็นต้องให้ปุ๋ยไนโตรเจน
1. ปลูกพืชปุย๋ สดหมุนเวียน เช่น ปลูกถัว่ เขียว
ถัว่ ลิสงหมุนเวียนกับถัว่ เหลือง เป็นต้น จะเป็นการ
ช่วยปรับปรุงบำรุงดินและสามารถลดการระบาด
ของโรคและแมลง
2. การใช้ปยุ๋ อินทรียน์ ำ้ โดยใช้ปยุ๋ อินทรียน์ ำ้
ทีเ่ จือจาง 1:500 จำนวน 400 มิลลิลติ รต่อไร่ตอ่ ครัง้
เจือจางด้วยน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นหรือราดลงดินทุกๆ
10 วันก่อนออกดอก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักเทคโนโลยีชว
ี ภาพทางดิน โทร 0-2579-7563
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

ข้อมูลจาก : คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดินและชนิดพืช
โดยสำนักผูเ้ ชีย่ วชาญ สำนักเทคโนโลยีชวี ภาพทางดิน
และสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กรมพัฒนาทีด่ นิ มกราคม 2549

หรือที่
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การปรับปรุงบำรุงดินและการใส่ปยุ๋ เคมี

3. การใช้ปยุ๋ เคมี มีวธิ กี ารใช้ปยุ๋ เคมีดงั นี้
3.1 ใส่ก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12
หรือ 15-15-15 ในอัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ ทำได้
โดยใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมก่อนปลูก เป็นวิธีที่ให้ผลดี
แต่สน้ิ เปลืองแรงงานมาก หรือหว่านปุย๋ ให้ทว่ั แปลง
แล้วไถกลบ
3.2 ใส่หลังปลูก ใส่ปยุ๋ สูตร 12-24-12 หรือ
15-15-15 ในอัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่
ระหว่างหลุมหลังปลูก 15-20 วัน แล้วไถ (คราด)
ดินกลบหรือใส่ปุ๋ยหลังปลูก โดยโรยข้างแถวแล้ว
ไถกลบ พร้อมกับกำจัดวัชพืชครัง้ แรกหลังปลูก 1520 วัน

