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ก า ร ท ด แ ท น นํ า เ ข า ถั่ ว เ ห ลื อ ง

อดีต

เม่ือป 2515 –18 คณ
เกษตรและสหกรณ ไดทดลองปลูก
เกษตรกร ชวงตนเดือนพฤษภาคม
เฉล่ียไรละ 638.02 บาท และถั่วเ
982.50 บาทตอไร ป 2526-2
เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนยอนหลังอยางนอย 5 ป ชวง
ศึกษาทดลองปลูกถ่ัวเหลือง จึงไดศ
ทํ านาป และปลายฤดูฝนเดือนกัน
159.4 และ 201.8 กก.ตอไร ตา
ทดลองขาวหันตรา จังหวัดพระนค
เชียงใหม 60 ในชุดดินนาอยุธยาต
60 เก็บเก่ียวเดือนสิงหาคมไดผลผ

ตอมาป 2543 ผูเขียนได
น้ํ าฝนตนฤดูกอนทํ านาปวันท่ี 9 พ
แขม     อํ าเภอโคกสํ าโรง จังหวัดล
ผลผลิต 268 และ 292 กก.ตอไ
สขุสันต  สุทธิผลไพบูลย
ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหก

ะเจาหนาท่ีผูเขียนศูนยไรนาสาธิต
ถ่ัวเหลือง สจ  2 อาศัยน้ํ าฝนต
เก็บเก่ียวผลผลิตไดผล พอใชตนเด
มล็ดแหง 98.4 กก.ๆ ละ 3-4 บา
8 ผูเขียนและสิทธา วรจินดา อด
จังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาเห็นว
เดือนพฤษภาคาม – กรกฎาคม เ
กึษาทดลองปลูกถ่ัวเหลือง สจ 4 
ยายนในขุดดินนารอยเอ็ดเกิดที่ส
มลํ าดับป 2530-36 ดร. ทวีและค
รศรีอยุธยา ไดศึกษาทดลองปลุกถ
อนตนเดือนพฤษภาคม เหล่ือมเวล
ลิตเฉล่ีย 206 และ 160 กก.ตอไร

ใชเงินสวนตัวและคณะ ทดสอบปลูก
ฤษภาคม ในชุดดินนาลพบุรี-ต่ํ าข
พบุรี ซึ่งมีทั้งใชวิธีปลูกเปนแถวและ
ร ตามลํ าดับ แลวปกดํ าขาวขาวดอ
รณ

เพชรบุรี สํ านักงานปลัดกระทรวง
นฤดูปลูกกอนทํ านาป ในท่ีดินของ
อืนสิงหาคม โดยชายถั่วแระไดเงิน
ท เงิน 344.48 บาท รวมรายได 
ตีนักวิชาการเกษตร 6 สํ านักงาน
า ขอมูลปริมาณน้ํ าฝนเฉล่ียแตละ
พียงพอตอการปลูกถ่ัวเหลือง จึงได
อาศัยน้ํ าฝนตนฤดูพฤษภาคมกอน
ูงปรากฏวา ไดผลผลิตเฉลี่ยไรละ 
ุณกัลยา  คุปตกาญจนากุล สถานี
ัว่เหลืองพันธุนครสวรรค 1 และ
ากอนหวานขาวน้ํ าลึกพันธุหันตรา 
 ตามลํ าดับ

ถ่ัวเหลืองพันธุเชียงใหม 2 อาศัย
องเกษตรกร หมูที่ 2 ตํ าบลหนอง
หวานเก็บเกี่ยววันที่ 5 สิงหาคมได
กมะลิ 105 เก็บเก่ียวปลายเดือน
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พฤศจิกายน ไดขาวเปลือกประมาณ 500 กก.ตอไร นอกจากน้ีผูเขียนยังไดเงินสวนตัวทดสอบหวานถ่ัว
เหลืองพันธุเชียงใหม 2 ดวยการไมใหน้ํ าเลยวันท่ี 14 ธันวาคม 2543 หลังเก็บเก่ียวขาวนาป ที่หมู 3 
ตํ าบลบางน้ํ าเชี่ยว อํ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงบุรี เก็บเกี่ยวผลผลิตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2544 ได
ประมาณไรละ 140 กก.

การทดสอบดังกลาวขางตนไดผลเปนท่ีนาพอใจ ท้ังน้ีเน่ืองจากใชเทคโนโลยีถ่ัวเหลืองพันธุดีอายุ
สั้น และการใชเชื้อไรโซเบียม สํ าหรับการปลูกอาศัยน้ํ าฝนตนฤดูกอนทํ านาป ปจจัยที่สํ าคัญที่สุด คือ 
ปริมาณน้ํ าฝนที่ธรรมชาติเอ้ืออํ านวยอยูแลวในแตละทองที่ โดยแตละเดือนระหวางเดือนพฤษภาคม-
กรกฎาคม เพียงพอตอความตองการน้ํ าของตนถ่ัวเหลือง จากเอกสารวิชาการคูมือแนวทางการจัดการ
ดิน สํ าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจตามกลุมดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต 
ของกลุมวินิจฉัยและประเมินกํ าลังผลิตของดิน กองสํ ารวจและจํ าแนกดินกรมพัฒนาท่ีดิน พบวา มีกลุม
ดิน 10 กลุมและขุดดินนา 46 ชุดท่ีมีความเหมาะสมปลูกถ่ัวเหลืองในนา ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

1. กลุมดินท่ี 1 ไดแกชุดดินนาชองแค ทาเรือ โคกกระเทียม บานหม่ี ลพบุรี –ต่ํ า บุรีรัมย-ต่ํ า 
วัฒนา ใหผลผลิต 180-250 กก.ตอไร

2. กลุมดินที่ 4 ไดแกชุดดินนาชัยนาท ราชบุรี ทาพล สระบุรี บางมูลนาค ใหผลผลิต 165-
197 กก.ตอไร

3. กลุมดินที่ 5 ไดแกชุดท่ีดินนาหางดง พาน ละงู ใหผลผลิต 162-244 กก.ตอไร
4. กลุมดินที่ 6 ไดแกชุท่ีดินนามโนรมย เชียงราย นครพนม ปากทอ แกลง บางนรา ใหผลผลิต 

199-261 กก.ตอไร
5. กลุมดินที่ 7 ไดแกชุที่ดินนานครปฐม อุตรดิตถ ทาตูม เดิมบาง สุโขทัย พิจิตร ผักกาด ใหผล

ผลิต 140-298 กก.ตอไร
6. กลุมดินที่ 15 ไดแกชุท่ีดินนานาน แมสาย แมทะ เฉลียงลับ ลับแล หลมสัก ใหผลผลิต 

166-264 กก.ตอไร
7. กลุมดินท่ี 17 ไดแกชุที่ดินนาหลมเกา รอยเอ็ด เรณู บุณฑริก สายบุรี ใหผลผลิต 280-385 

กก.ตอไร
8. กลุมดินท่ี 18 ไดแกชุท่ีดินนาเขายอย ชลบุรี โคกสํ าโรง ใหผลผลิต 180-200 กก.ตอไร
9. กลุมดินท่ี 21 ไดแกชุที่ดินนาสรรพยา เพชรบุรี ใหผลผลิต 156-184 กก.ตอไร
10. กลุมดินท่ี 22 ไดแกชุท่ีดินนาสันทราย สีทน  ใหผลผลิต 170-216 กก.ตอไร

ขอมูลผลผลิตตอไรขางหนาไดจากการสุมตัวอยางในแปลงของเกษตรกร สวนขางหลังเปนผล
ผลิตตอไร ที่เขาไปจัดการใสปุยพรวนดินดายหญาในแปลงของเกษตรกรหรือไดจากการทดลองเม่ือ
ประมวลชุดดินนาขางตนทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากรายงานการสํ ารวจดินของกองสํ ารวจและจํ าแนกดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 49.5 ลานไรหรือคิดเปนรอยละ 79 ของพื้นที่นาทั้งประเทศ 
62.68 ลานไร
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สวนการปลูกปลายฤดูฝนในนาท่ีปกดํ าขาวไมทันตอนตนเดือนกันยายน ซ่ึงเปนเสนตายจึงตอง
ทิ้งไวใหวางเปลาประโยชน อันเน่ืองมาจากฝนท้ิงชวง ฝนมาเร็วหมดเร็ว ฝนมาลาหมดเร็ว โดยเฉพาะ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังมีขอมูลจากสํ านักงานสถิติแหงชาติและกรมสงเสริมการ
เกษตร ป 2541-43 ตอไปน้ี

หนวย : ไร
ภาค/ป พ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ีทํ านา พ้ืนท่ีทํ านาไมหัน

1. ภาคเหนือ 12,385,186 1,296,749
        2541 12,443,324 1,238,611
        2542 13,681,935 9,661,964 4,019,971
        2543
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        2541 31,838,109 5,357,595
        2542 37,195,704 32,207,701 4,998,003
        2543 36,488,504 707,200

ผูเขียนในฐานะเคยปฏิบัติงานท่ีศูนยไรนาสาธิตเพชรบุรี เม่ือ 28 ปท่ีผานมา ไดศึกษาการไถที่
เตรียมดินหวานถ่ัวเขียวไมใชน้ํ าชลประทานหลังเก็บเก่ียวขาวนาปในจังหวัดเพชรบุรี นอกเหนือจากน้ียัง
พบเห็นเกษตรกรในอํ าเภอตางๆ ของจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี พิษณุโลก อุตรดิตถ ขอนแกน 
นครราชสีมา สุรินทร บุรีรัมย ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง อยุธยา พัทลุง สงขลา ปตตานี ปลูกถ่ัวเขียว  
ผักกาดหัว ถ่ัวลิสง ถั่วพุม ไดผลดีมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน ท้ังน้ีนักสํ ารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน ชี้แจงวา ที่ดิน
นาที่ปลูกพืช  ดังกลาวเปนชุดดินนาสรรพยา ชัยนาท ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม แมสาย เชียงราย นาน  
หางดง พาน ลับแล สีทน รอยเอ็ด ดินรวน ทาตูม แกลง บางนรา สงขลา โคกเคียน สายบุรี สุไหงปาตี 
ระโนด พะวง มีคุณสมบัติพิเศษอุมน้ํ าไดดีกวาชุดดินนาอ่ืน ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงมีความคิดริเร่ิม
ใชเงินสวนตัวปลูกถ่ัวเหลืองไมใหน้ํ า ดวยการไถดะไถแปรหวานถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 2 พันธุสุโขทัย 
2 เน้ือท่ีพันธุละ 200 ตารางวา  วันที่ 14 ธันวาคม 2543 แลวไถกลบในชดุดินนาสรรพยา ที่หมู 3 
ตํ าบลบางน้ํ าเชี่ยว หลังจากน้ันไดฉีดสารปองกันกํ าจัดหนอนเจาะตนถั่วไมใสปุยและไมกํ าจัดวัชพืชแต
อยางใด เก็บเกี่ยววันที่ 24 กุมภาพันธและ 3  มีนาคม 2544 ไดผลผลิต 144 และ 126 กก.ตอไร 
ตามลํ าดับ

ในการน้ี ไดประมวลพ้ืนท่ีชุดดินนาขางตนจากรายงานสํ ารวจดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ ของกอง
สํ ารวจและจํ าแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน ซ่ึงมีอยูเปนจํ านวนมากในท่ีน้ีขอสรุปเปนรายภาค ดังน้ี
          1. ภาคเหนือ 8,719,171 ไร
          2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,638,043 ไร
          3. ภาคกลาง 830,613 ไร
          4. ภาคตะวันออก 373,371 ไร
          5. ภาคตะวันตก 411,163 ไร
          6. ภาคใต 2,535,816 ไร
              รวมท้ังส้ิน 18,508,177 ไร
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ถ่ัวเหลือง เปนพืชไรตระกูลถั่วที่มีความสํ าคัญทางเศรษฐกิจ จากขอมูลศูนยสารสนเทศทางการ
เกษตร สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป 2538/39 มีพ้ืนท่ีปลุกถ่ัวเหลือง 1.88 ลานไรไดผลิตผล 
385,560 ตัน ซ่ึงมีแนวโนมลดลงดังจะเห็นไดจากป 2542/43 พื้นที่ปลูกเหลือ 1.52 ลานไร 
339,803 ตัน การปลูกถ่ัวเหลืองมี 2 ลักษณะดวยกันคือ รุนท่ี 1 ฤดูฝนปลูกในท่ีดอนชวงเดือน
พฤษภาคม-กันยายน รุนที่ 2 ฤดูแลงปลูกในนาหลังเก็บเกี่ยวขาวนาประหวางเดือนพฤศจิกายน-
มกราคม ซ่ึงไดรับการแขงขันจากพืชอ่ืนท่ีปลูกรายไดดีกวาไมสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตไดมากเทาท่ี
ควร ไมเพียงพอกับความตองการบริโภคน้ํ ามันและใชกากน้ํ าเล้ียงสัตวบกสัตวน้ํ า ตองนํ าเขาเมล็ด  
น้ํ ามัน กากถั่วเหลืองจากตางประเทศ ทั้งยังมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในรูปปริมาณและมูลคา ขอมูลป  
2541-43 มีดังน้ี

ปรมิาณ : ตัน   มูลคา : ลานบาท
                 2541                                  2542                                    2543

รายการ ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
1. เมล็ด 687,225 7,134.3 1,007,936 7,949.7 1,320,323 11,457.6
2. น้ํ ามัน 2,704 105.4 3,003 122.1 3,192 111.9
3. กาก 557,487 8,797.6 1,331,098 8,980.6 1,299,489 10,713.7
   รวม 1,647,416 16,037.3 2,342,057 17,052.4 2,623,004 22,283.2

ป 2543 นํ าเมล็ดเขาจากสหรัฐอเมริกามากท่ีสุด 777,300 ตันมูลคา 4,751.5 ลานบาท  
รองลงมาไดแก อารเยนตินา 372,789 ตัน 3,160.4 ลานบาท  บราซิล 155,162 ตัน 1,379.2 ลาน
บาท นอกน้ันเปนรายการยอยคือ แคนาดา ออสเตรเลีย จีน น้ํ ามันนํ าเขาลดหล่ันจาก 48.9-1.9 ลาน
บาท ไดแก ไตหวัน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต เยอรมนี สหราชอาณาจักร ญี่ปุน อัฟริกาใต สวนกากนํ า
เขาจากอารเจนตินามากท่ีสุด 469,520 ตัน 4,163.3 ลานบาท รองลงมา คือ บราซิล 301.667 ตัน 
2,699.8 ลานบาท อินเดีย 345,232 ตัน 2,323.4 ลานบาท สหรัฐอเมริกา 161,370 ตัน 1,342.5 
ลานบาท เบไลซ 19,700 ตัน 171.3 ลานบาท ที่เหลือเปนไตหวันและญี่ปุน รวมกัน 13 ลานบาทเศษ

อน่ึงถาเทียบนํ้ ามันและกากถ่ัวท่ีนํ าเขาป 2543 จํ านวน 2,192 และ 1,299,489 ตัน เมล็ดถ่ัว
เหลือง 1 ตัน สกัดน้ํ ามันได 170 กก. และกาก 800 กก. ซ่ึงจะตองใชเมล็ดถ่ัว 1,624,361 ตันและได
น้ํ ามัน 276,141 ตัน เม่ือรวมเมล็ดถ่ัวเหลืองท่ีนํ าเขา 1ล320,323 ตัน ไดยอดรวม 2,944,684 ตัน 
หากปลูกผลผลิตเฉล่ียไรละ 200 กก. จะตองปลุกในพ้ืนท่ี 14,723,420 ไร นอกเหนือจากพื้นที่ที่ปลูก
กันอยูแลว

ในระยะ 3 ปท่ีผานมาเกษตรอํ าเภอรวม 60 อํ าเภอ ในจังหวัดกํ าแพงเพชร เชียงใหม เชียงราย 
แมฮองสอน ลํ าพูน ลํ าปาง แพร อุตรดิตถ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี 
เลย หนองคาย หนองบัวลํ าภู ขอนแกน ลพบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สงรายงานกองแผนงาน 
กรมสงเสริมการเกษตร วามีเกษตรกรปลูกถั่วเหลืองอาศัยน้ํ าฝนตนฤดูเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม  
ป 2533-42 ของกรมอุตุนิยมวิทยา  ปรากฏวา มีปริมาณน้ํ าฝนเฉล่ียมากกวา 100 มม. ในแตละเดือน 
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มากเกินพอกับความตองการน้ํ าของตนถ่ัวเหลือง นอกจากน้ียังไดตรวจสอบปริมาณในชวง 3 เดือน 
ดังกลาว รวม 30 อํ าเภอท่ีไมไดปลูกถ่ัวเหลือง ในจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลํ าพูน ลํ าปาง แพร 
พษิณุโลก เพชรบูรณ กํ าแพงเพชร ลพบุรี ก็มีน้ํ าฝนเพียงพอเชนเดียวกันดวย ขณะเดียวกัน 90 อํ าเภอน้ี
มีพ้ืนท่ีนามากนอยตางกันอยูดวย ประกอบกับในปหน่ึงๆ มีพื้นที่นาที่ทํ านาไมทันตามฤดูกาลท้ิงไวเปลา
ประโยชนนับลานไร และมีพ้ืนท่ีนาท่ีมีขุดดินนามีคุณสมบัตรพิเศษอุมน้ํ าไดดี สามารถปลูกถ่ัวเหลืองไม
ใหน้ํ าหลังเก็บเก่ียวขาวนาปไดรวม 18.5 ลานไร โดยรัฐไมตองลงทุนจัดทํ าโครงสรางพ้ืนฐานทางการ
เกษตรชลประทานแตอยางใด น้ันสมควรไดพิจารณาจัดทํ าโครงการนํ ารองเพิ่มปริมาณการผลิต 
ถั่วเหลืองเพื่อทดแทนการนํ าเขา โดยใชเงินกองทุนตางๆ ที่มีอยูหรือปรับเปล่ียนเงินงบประมาณของ
หนวยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวของ มาดํ าเนินการในเร่ืองน้ี ในอันที่ชวยแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่
เผชิญอยูอยางหนักหนวงไดอีกทางหนึ่ง

ปญหาที่สํ าคัญอีกประการหนึ่งที่ทํ าใหการผลิตถ่ัวเหลืองไมเพ่ิมข้ึนเทาท่ีควร ท้ังน้ีเน่ืองจากเมล็ด
พันธุ ถั่วเหลืองที่ประกาศใชเปนพันธุแนะนํ าสงเสริมน้ัน เกษตรกรที่ปลูกไมสามารถเก็บไวในหอง
อุณหภูมิธรรมดาทัว่ไป แลวใชปลูกในปถัดไปไมได เพราะมีน้ํ ามันสูงเก็บไวไมไดเพียง 4 เดือนความงอก
ไมเกินรอยละ 75 ต่ํ ากวาเกณฑมาตรฐาน ขณะเดียวกันเกษตรกรสวนใหญท่ีเก็บเมล็ดพันธไวปลูกเอง
หรือซื้อจากพอคาพืชผลทองถ่ิน ซึ่งใชบริการนวดฝดเสร็จจากผูมีเคร่ืองนวดรับจาง รีบทํ าเงินทํ างาน
อยางรวดเร็วใชแรงเหวี่ยงสูง ทํ าใหส่ิงมีชีวิตในเมล็ดถ่ัวเหลืองตายไมงอก เกษตรกรตองใชเมล็ดพันธุถึง 
25-30 กก.ตอไร ทํ าใหตนทุนบริการผลิตสูงรวมท้ังผลผลิตท่ีไดก็ต่ํ ากวาพืชอื่น จึงเปนเหตุไมจูงใหปลูก
ถั่วเหลืองกันเทาไรนัก ผูเขียนทราบปญหาที่เกษตรกรแตละรายไมมีหองเย็นเก็บเมล็ดพันธุเหมือนทาง
ราชการ ปกติถ่ัวเหลืองพันธท่ีมีน้ํ ามันสูงแตโปรตีนต่ํ า ถาพันธุท่ีมีน้ํ ามันต่ํ าแตมีโปรตีนสูงในสมัยกอนท่ี
ยังไมใชเมล็ดถ่ัวเหลืองบีบอัดน้ํ ามัน เกษตรกรจะปลูกพันธุที่มีนํ้ ามันต่ํ าในปน้ีเก็บเมล็ดพันธืไวปลูกในป
หนาไดเหมือนกับขาว ขาวโพด ฯลฯ ดังน้ันป 2528 ผูเขียนไดรวบรวมถ่ัวเหลืองพันธืพ้ืนเมืองจากพอคา
พืชผลฝในแหลงปลูกเดิม แลวนํ าไปคัดขยายพันธุใหบริสุทธิ์กับคุณวรวุฒิ เอ่ียมกํ าแพง ท่ีโครงการไรนา
ตัวอยางหวยสีทน จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งไดพันธุพระพุทธบาท-หวยสีทน อายุเฉล่ียประมาณ 97 วัน เก็บ
เมล็ดพันธืในอุณห๓มิธรรมดาไวขามปไดโดยความงอกยังมากกวารอยละ 75 เหนือเกณฑมาตรฐาน ตอ
มาป 2531 ไดเมล็ดพันธุ  SB 60 จากคุณจํ าเริญ สัตยารักษ อดีตผูอํ านวยการสถานีทดลองพืชไร
สงขลา มาคัดขยายพันธุใหบริสุทธิ์กับ คุณสิทธา วรจินดา ที่สํ านักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อายุราว 90 วัน เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ 10-12 เดือน ความงอกยังเกินกวารอยละ 75 
เหมาะกับการจัดระบบปลูกถ่ัวเหลืองในนา ผลผลิตตอไรก็นาพอใจเหมือนพันธนครสวรรค 1 ซึ่งชวย 
แกปญหาในเร่ืองการเก็บเมล็ดพันธใหกับเกษตรกรไดอยางดี

เน่ืองจากนักวิชาการเจาหนาที่ที่รับผิดชอบและเกี่ยวของกับถั่วเหลือง แตพบทางตันไมสามารถ
เพิ่มปริมาณการผลิตไดตามที่ตองการ มีแตลดนอยถอยลงเหมือนกับพายเรือในอางน้ํ า การทดสอบ
สาธิตปลูกถั่วเหลืองขางตนเปนมุมมองอีกมุมหน่ึงมานานแลว และจุดประกายความคิดวาสามารถเพ่ิม
ปริมาณการผลิตไดโดยไมตองแขงขันกับพืชอ่ืน รูจักใหอุณหภูมิอากาศน้ํ าฝน ชุดดินนาท่ีมีคุณสมบัติ
พิเศษอุมนํ้ าไดดีท่ีเอ้ือยอํ านวยอยูแลวใหเกิดประโยชนสมควรที่นักบริการ นักวิชาการ นักสงเสริม รับไว
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พิจารณาปรับเปล่ียนแผนงาน โครงการเงินงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูใหเหมาะสม อน่ึงผลท่ีได
พอประมาณไว  ดังตอไปน้ี

1. ทํ าใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน
2. เกษตรกรรวมทั้งลูกหลานที่กลับบานเกิด มีงานทํ าไมตองเคล่ือนยายแรงงานเขามาเปน

ปญหาในตัวเมืองใหญ
3. ชวยปรับปรุงบํ ารุงดินนาใหดีข้ึนและลดคาใชจายซ้ือปุยเคมีขาวนาป ทํ าใหผลผลิตสูงข้ึน
4. ทํ าใหไมตองเสียเงินตราตางประเทศ ปหนาซํ้ ายงัยืนอยูบนขาตนเองได
5. ประเทศที่นํ าเขาสินคาแปรรูปที่ใชถั่วเหลืองจากไทย มีความม่ันใจปลอดภัยจากถ่ัวเหลืองตัด

แตงพันธุกรรม


จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํ านักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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