
การเปรียบเทียบระยะปลูกที่แตกต่างกัน 
จากการปลูกด้วยเครื่องหยอดเมล็ด 

ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  
สิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์   

ศฬิษา สังวิเศษ ศิริลักษณ์ พุทธวงค์  ชมพูนุช ศรีทองแท้     
พนมไพร  ส าเร็จรัมย์  ปกรณ์ เลิศวิมลชัย  เอกอนันต์ ชนะทะเล     

อ านาจ บุตรทองค าวงษ์ และ ขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย 

ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น  และ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  



สถานการณ์ความต้องการใช้ถ่ัวเหลืองในประเทศ 

ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560)  

ปัญหาและที่มา 



ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560)  

ปัญหาและที่มา 



ท่ีมา : ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร. 2558.  



•ค่าจ้างแรงงานสงู/แรงงานหายากขึน้ 
•เกษตรกรอายุมากขึ้น 
•ต้นทุนการผลิตสูง 

นโยบายปี 60 
การลดต้นทุน 
การเพ่ิมผลผลิต 

ลดปัญหาแรงงาน 
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ ์

เครื่องจักรกลการเกษตร 

ปัญหา 

ท่ีมา (ภาพ) : ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร. 2558.  



ทางเลือกการปลูกพืชหลังนา (2560-2561) 

ค าแนะน าการปลูกถั่วเหลือง 
•ระยะ 50x20 ซม. 
•อัตราการใช้เมล็ดพันธุ ์15 กก./ไร่ 
•การจัดการแปลงผลิต 

เกษตรกร 
•รถแทรกเตอร์ 
•รถไถเดินตาม 
•ถังพ่นสารเคมี 
•เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุข้าวระยะ 25 ซม. 
•รถเกี่ยวนวดข้าว 
 

ถั่วเหลือง 





  



วัตถุประสงค์ 

เพ่ือทดสอบระยะปลูกด้วยเครื่องหยอดในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  



เตรียมแปลง 

เตรียมเมล็ดพันธุ์ 

วิธีการศึกษา 

จอบหมุน 540 rpm 2000-2500 rpm L3 



ปลูกตามระยะทดสอบ 

50x20 cm 
30x20 cm 
25x20 cm 



ป้องกันและก าจัดวัชพืช 

ป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 

ตรวจพันธุ์ปน 



ตรวจสอบพันธุ์ปน/เก็บข้อมูล/ถอนแยก 

พันธุ์เชียงใหม่ 60 พันธุ์ปน 



ตรวจสอบพันธุ์ปน/เก็บข้อมูล/ถอนแยก 



เก็บเกี่ยว 

ความเร็วการเคลื่อนที่ 
1500 rpm 
ความเร็วรอบตู้นวด 
400 rpm 
+ชุดเกี่ยวถั่วเหลือง 
+กระพ้อพลาสติก 

DC60 ปี 2558 
  

ความเร็วการเคลื่อนที่ 
2000 rpm 
ความเร็วรอบตู้นวด 
600 rpm 

DC70 ปี 2561 
  



ผลการศึกษา 
ตารางท่ี 1 ประชากรและองค์ประกอบของผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถ่ัวเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ปลูก

ด้วยระยะ  แตกต่างกัน  ในแปลงปลูกถั่วเหลืองหลังนา 
 

ระยะปลูก  เมล็ดพันธุ์
ใช้ปลูก 
(กก./ไร)่ 

ประชากร 
(ต้น/ไร)่ 

จ านวน ความสูงต้น 
(ซม.) 

เส้นผ่าศูนย์
กลางทรง
พุ่ม (ซม.) 

ฝัก/ต้น เมล็ด/ฝัก 

50x20 ซม.  8.25 43,320 27.33 44.78 48.1 39.4 

30x20 ซม. 10.21 57,600 18.25 36.35 40.2 22.6 

25x20 ซม. 11.41 60,815 18.45 35.39 40.2 22.4 

ค่าเฉลี่ย 9.96 53,912 21.34 38.84 42.8 28.1 



ตารางท่ี 2 ผลผลิต ต้นทุนและผลก าไรจากการปลูกถั่วเหลืองหลังนา พันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ปลูก
ด้วยระยะแตกต่างกัน ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ ์

 
 ระยะปลูก ผลผลิต 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุน รายได้ ผลก าไร 

บาท/ไร ่ บาท/กก. บาท/ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/กก. 

50x20 ซม.  310.6 3,682.90 11.86 5,590.80 1,907.90 6.14 
30x20 ซม. 291.4 3,733.86 12.81 5,245.20 1,511.34 5.19 
25x20 ซม. 245.3 3,765.06 15.35 4,415.40 650.34 2.65 

ค่าเฉลี่ย 282.4 3,727.27 13.34 5,083.80 1,356.53 4.66 



สรุปผลการทดลอง 

 ปลูกแบบหยอดด้วยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุร์ะยะแตกต่างกัน 
พบว่า การปลูกถั่วเหลืองโดยการใช้ระยะปลกู 50x20 ซม. ใช้เมล็ดพันธุ์
เพียง 8.25 กก./ไร่ ให้ผลผลิต สูงที่สุด  และผลก าไรที่เกษตรกรได้รับสูง
กว่า การใช้ระยะปลูก 25x20 ซม.  
  



ข้อเสนอแนะ 

 ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์ขยาย/จ าหน่าย 
 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่เกษตรกรใช้ เปลี่ยนขนาดจานหยอดและ
ระยะแถวปลูกจาก 25 ซม. เป็น 50 ซม. สามารถใช้ปลูกถั่วเหลืองได้ และสามารถ
ปลูกได้คราวละ 4-5 ไร่ ต่อชั่วโมง โดยใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่ 2000-2500 รอบ
ต่อนาที  
  ผลิตเมล็ดพันธ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์จ าหน่าย 
 การน าเครื่องเกี่ยวนวดข้าวปรับชุดเก็บเกี่ยวนวดถั่วเหลืองในการเก็บเกี่ยว
แทนแรงงานคน ข้อควรระวังคือ 
 1. การเตรียมแปลงให้สม่ าเสมอ  
 2. ความเร็วในการเคลื่อนที่ ไม่เกิน 1500 รอบต่อนาท ี



Thank you 


