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กรอบแนวคิด 
 

ถั่วลิสงเป็นพืชไร่วงศ์ถั่วที่สามารถปลูกได้ตลอดปี เป็นพืชที่เหมาะสมกับการปลูกในระบบปลูกพืช หรือ
ปลูกเป็นพืชไร่หลังนา โดยในปี 2561 จังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสง 186 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 
131,800 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 708.60 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร , 2561) แต่ถ้าเป็นพ้ืนที่ปลูก
อ่ืนๆที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรพบว่ามีพ้ืนที่ปลูกมากกว่า 1 ,000 ไร่ ซึ่งสภาพพ้ืนที่ปลูกพบทั้ง
สภาพไร่และพ้ืนที่ปลูกหลังการทำนา โดยพ้ืนที่ปลูกกระจายอยู่หลายอำเภอ เช่น ตาคลี ตากฟ้า หนองบัว พยุหะคีรี 
และ โกรกพระ โดยเฉพาะที่อำเภอโกรกพระ จะเป็นแหล่งผลิตถั่วลิสงแหล่งใหญ่ที่สุด เป็นการผลิตถั่วลิสงในฤดู
แล้งหรือหลังจากการทำนา นิยมผลิตเป็นถั่วลิสงในรูปฝักสด จากการศึกษาปัญหาของการผลิตถั่วลิสงในอำเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าเกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี การเลือกพันธุ์ปลูกไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่และมี
พันธุ์ปนจำนวนมาก และการใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสมและต้นทุนการผลิตสูง ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน ดังนั้นจึงมีความ
จำเป็นที่ต้องมีการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงให้เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือนำเทคโนโลยี
พันธุ์และการใช้ปุ๋ยกับการผลิตถั่วลิสงจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเข้าไปปรับใช้ และแก้ปัญหาตาม
ประเด็นปัญหา และขยายผลสู่เครือข่ายเกษตรกร ให้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือยกระดับ
คุณภาพและผลผลิต  

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  5 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โครงการการทดสอบ
พันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค ์โดยนำเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงมาดำเนินการ
ทดสอบในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นโครงการแบบบูรณาการที่มีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 
5 จังหวัดชัยนาท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เกษตรอำเภอโกรกพระ เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 
เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการผลิตถั่วลิสงและได้ลง
มือปฏิบัติจริงโดยการนำเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไปปรับใช้ในการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกร  

 
ดังนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรนครสวรรค์ จึงได้ดำเนินโครงการ การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม เสนอแนะ และตัดสินใจ 
ในการดำเนินการโครงการฯ โดยนำเทคโนโลยีการการผลิตถัวลิสง ได้แก่เทคโนโลยีด้านพันธุ์ และการใช้ปุ๋ยเคมีตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน วิธีดำเนินการประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องพันธุ์ถั่วลิสง และการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน การทดลองใช้เทคโนโลยีตัวของเกษตรกรเอง การติดตามเยี่ยมแปลง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
การสรุปผลร่วมกัน โดยผลสำเร็จของโครงการฯ จะทำให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตของถั่วลิสงได้ และ
สามารถใช้เป็นอีกแนวทางหนึ่งของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
กลุ่มเป้าหมายต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของถั่วลิสงในอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
2. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกร อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
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3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาท ตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาครัฐ 
เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติงานโครงการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ในชุมชน และ
เป็นรูปแบบการมีบทบาทร่วมกับภาครัฐในการปฏิบัติโครงการแบบมีส่วนร่วมโครงการอ่ืนๆ ต่อไป 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 

 1. เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเองเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต 
 2. มีการขยายผลการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ถั่วลิสงและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินกับการผลิตถั่วลิสง
ไปสู่พ้ืนที่ข้างเคียง 
 

วิธีการดำเนินโครงการ 
 
ขั้นตอนที่ 1 ประสานงานและแต่งตั้งคณะทำงาน 
 1.1 ประสานงานกับ สวพ.5 ในการดำเนินงานจัดการตัวชี้วัดโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการ โครงการ การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้ได้แนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ 
 1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ 
 1.3 วิเคราะห์รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 กลุ่ม 
 
ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการแบบมีส่วนร่วม 
 2.1 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 เพ่ือพิจารณาและวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ 
 2.2 ถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงได้แก่ ด้านพันธุ์ถั่วลิสงและการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
 2.3 คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ 
 
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 

3.1 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 
3.2 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการแปรรูปและการตลาดของถั่วลิสง 
3.3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานจัดทำแปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง ดังนี้ 
 3.3.1 ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานให้กับเกษตรกรต้นแบบได้รับทราบ 
 3.4.2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรต้นแบบและสมาชิกในกลุ่ม 
 3.4.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วลิสง ปุ๋ยเคมี และยิปซัม 

เป็นต้น  
 3.4.5 ติดตาม แปลงต้นแบบ เก็บข้อมูลผลผลิตผลิต พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา 
 3.4.6 รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 
 4.1 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 
 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
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ผลการดำเนินงาน 

 
ขัน้ตอนที่ 1 ประสานงานและแต่งตั้งคณะทำงาน 
 1.1 สืบหาและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 กลุ่ม 
         ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง สำนักงานเกษตรอำเภอ 
โกรกพระ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท 
ซ่ึงแต่ละหนว่ยงานเป็นผูมี้สว่นได้ส่วนเสยี ดังน้ี 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโตรงการโดยตรง ตามที่กำหนดใน
วัตถุประสงค์ คือเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 35 
ราย ได้แก่ นายสามารถ คำหลาบ นางพยุง วรรณชาติ นางเนาวรัตน์ สมุทรไทย นางไพรฑูรย์ จีนขม น.ส.วันเพ็ญ 
สิทธิชาติ นายวิเชียร ทิพมงคล นางโชติกา เล็กรัตน์ น.ส.อำพร เชื้อเขตกรรม นายบุญยืน หมวกเหล็ก นางทัศมา 
คำหลาบ นางวรรณา โชติรัส นางนคร เหล่าอินทร์ นางสมบัติ บัวเทศ นางภิรมย์ โชติรัส นางฉงน สิทธิชาติ น.ส.
ประเทือง เล็กรัตน์ นางณัชชา กันเสือ นางกรวย นิลภา นายประเพียร โชติรัส นายรันดร อบรม นางบุญชู เทเพล 
นางมาลัย เจ้าเจ็ด นางแตงไทย เล็กรัตน์ นายมณเทียร เชื้อเขตกรรม นายอำนาจ โชติรัส นายธีรเดช นิลภา นาย
วิทวัส วรรณชาติ นางดลพร ชาติวรรณ นายธีรพล โชติรัส นายเทียง เหล่าอินทร์ นายมังกร นิลภา นายสมหมาย 
คำหลาบ นางชอบ เนียรพาล นายบังอร ไวยธัญกิจ และว่าที่ร้อยตรีหญิงสินีนาฎ คำหลาบ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงานที่เก่ียวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็นแหล่งทุน การ
จัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำทางความคิด ได้แก่ 
 1.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งเป็นกลุ่ม
เกษตรกรในข้อข้างต้นเป็นสมาชิก 
 2. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
ลพบุรี และบริษัทกรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 
 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญ หรือมีบทบาทอำนาจที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 

 
1.2  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 

- การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 

  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีคำสั่ง สวพ.5 ที่ 3/2564 ลงวันที่ 7 
มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ (ภาคกลาง) เป็นที่
ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานคณะทำงาน  นางสาวเครือวัลย์  บุญเงิน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สวพ.5 นางอรอนงค์  สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.5 
นายวีระพงษ์  เย็นอ่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สวพ.5นางสาวระพีพรรณ ชั่งใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญ
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การ ศวม.ลพบุรี นายณพงษ์  วสยางกูร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.นครสวรรค์ นางสิริรัตน์  พุ่มพวงเจ้า
พนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.นครสวรรค์ เกษตรอำเภอโกรกพระหรือผู้แทน ผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนบริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด นายสามารถ คำหลาบ ผู้แทนเกษตรกร เป็น
คณะทำงาน นายไชยา บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ .นครสวรรค์ คณะทำงานและเลขานุการ นาย
ยอด  กันยาประสิทธิ์ นักวิชาการเกษตร ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

 1. จัดทำกรอบแนวทางและกระบวนการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็น และการเข้ามามี
ส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานโครงการ การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตถั่วลิสงใน
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2564 

 2. จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับ
กรอบแนบทางในข้อ 1 และรายงานผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีทราบ โดยโครงการ/
แผนปฏิบัติการระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมาย ที่สามารถวัดและประเมินได้อย่างรูปธรรม 
  3. ดำเนินการตามโครงการ/แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยการติดตามความต้องการ
ของการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการ/แผนปฏิบัติการในข้อ 2 พร้อมสรุปผลความก้าวหน้าใน
การดำเนินการเสนอผู้บริหารและสื่อสารให้ประชาชนผู้มีส่วนเสียรับทราบ 
  4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการ และเผยแพร่แก่ประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
  5. จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะของการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
ขัน้ตอนที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการแบบมีส่วนร่วม 

2.1 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 /2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 ๑) แจ้งคำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีคำสั่ง สวพ.5 ที่ 3/2564 ลงวันที่ 7 
มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ (ภาคกลาง) 
เป็นที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานคณะทำงาน   
 
  2) ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 5 กับกรมวิชาการเกษตร ในปีงบประมาณ 2564 ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 13 ได้คัดเลือกโครงการ 
โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีกระบวนการในการ
ทำงาน สำหรับประเมินผลการให้คะแนนตามเกณฑ์ ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ จะได้ดำเนินตามขั้นตอนต่อไป  
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 3) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม และการปลูกถั่ว
ลิสงหลังนา โดย นายไชยา  บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มี
รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 การปลูกถั่วลิสงหลังนา ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการหยอดเมล็ดพันธุ์คือ ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือน
ธันวาคม จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่าการปลูกล่าช้าในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม รวมทั้งช่วยลดความ
เสี่ยงต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะการเกิดโรคยอดไหม้ ความเสี่ยงจากการขาดน้ำ ในช่วง
ปลายฤดูปลูกหรือช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว และเมล็ดไม่งอกเนื่องจากกระทบหนาว หรืออุณหภูมิต่ำกว่า 12 องศา
เซลเซียส ส่วนการเลือกพันธุ์ถั่วลิสง  การปลูกถ่ัวลิสงในปัจจุบันเกษตรกรควรปลูกตามความต้องการใช้ผลผลิตของ
ตลาด คือ ใช้ผลผลิตในรูปฝักสด เช่น ถั่วลิสงต้มทั้งฝักสด และการใช้ผลผลิตในรูป ฝักแห้ง ซึ่งต้องเลือกพันธุ์ที่ใช้
เพาะปลูกให้เหมาะสม คอื  
 1. พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักสด ถ้าเป็นถั่วลิสงต้มสดทั้งฝักนิยมใช้พันธุ์ ที่มีเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อฝัก เช่น สุโขทัย 
38 กาฬสินธุ์ 1 ซึ่ง 2 พันธุ์นี้มี เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง เช่น ที่ปลูกในแถบจังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายก ลำปาง ฯลฯ 
อย่างไรก็ตามพันธุ์ถั่วลิสงต้มสดทั้งฝักที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีอ่อนยังนิยม ปลูกในบางแหล่ง เช่น ที่ จ.ขอนแก่น จ.
อุตรดิตถ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นพันธุ์พ้ืนเมือง ส่วนพันธุ์ที่ทางราชการรับรองและสามารถทำเป็นถั่วต้มได้ เช่น พันธุ์
ขอนแก่น 60 - 2 และขอนแก่น 4  การเลือกพันธุ์ถั่วลิสงเพ่ือใช้เพาะ ปลูกนั้น ควรพิจารณาเลือกปลูกพันธุ์ตาม
ความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึง สภาพแวดล้อมที่ปลูกด้วย เช่น ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ควรเลือกปลูก 
พันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดปานกลาง ในสภาพที่มีฝนช่วงสั้นและค่อนข้างแล้ง  ควรเลือก พันธุ์ที่มีอายุสั้น เช่น ถั่วลิสงต้ม
สดทั้งฝัก 
 2. พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักแห้ง นิยมใช้พันธุ์ที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูอ่อน สำหรับพันธุ์ที่มีการรับรอง และโรงงาน
กะเทาะถั่วลิสงต้องการมาก คือ พันธุ์ไทนาน 9 ขอนแก่น 60 - 1 ขอนแก่น 5 และขอนแก่น 4 หรือพันธุ์ 
พ้ืนเมืองที่มีลายฝักชัดเจนมี 2 - 3 เมล็ดต่อฝัก เช่น ที่ปลูกในจังหวัดนครสวรรค์ และลำปาง ถั่วลิสงเมล็ดโต 
(จัมโบ้) แม้ว่าเมล็ดจะเป็นที่ต้องการของตลาดผู้แปรรูป เป็นอย่างมาก แต่โรงงานกะเทาะที่ รับซื้อถั่วลิสงพันธุ์นี้ยัง
ไม่มีในท้องถิ่น ดังนั้น หากเกษตรกรผู้สนใจจะปลูกควร สามารถจัดการทั้งระบบได้ เช่น กะเทาะถั่วลิสง  
 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 หรือพันธุ์ KK4401 ได้รับการรับรองพันธุ์วันที่ 13 มกราคม 2554 จัดอยู่
ในประเภท valencia ปลูกด้วยอัตราประชากร 32,000-48,000 ต้นต่อไร่ โดยใช้ระยะระหว่างแถว 40 
เซนติเมตร หยอด 2-3 เมล็ดต่อหลุม ห่างกัน 25 เซนติเมตร หรือหยอดให้มีจำนวนต้น 8-15 ต้นต่อเมตร ใช้เวลา
ในการงอก 7-10 วัน อายุออกดอก 25-30 วัน อายุเก็บเกี่ยวเป็นถั่วฝักสดสำหรับต้ม 75-90 วัน เก็บเกี่ยวเป็น
ถั่วฝักแห้ง 95-110 วัน มีทรงต้นพุ่มตรง ใบสีเขียว แตกกิ่งแบบ sequential branching มีดอกบนลำต้นหลัก
และทุกข้อของก่ิงแขนง ดอกสีเหลือง เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว แต่อ่อนแอต่อโรคราสนิมและ
ใบจุดดำ และโรคยอดไหม้ ติดฝักเป็นกระจุกรอบโคนต้น 21-25 ฝักต่อหลุม มี 1-4 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสี
ชมพู การกะเทาะ 64-67 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตฝักสด 643-786 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 289 กิโลกรัม
ต่อไร่ มี ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว (เชื้อสาเหตุ Sclerotium rolfsii) พ้ืนที่แนะนำ ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 
84-8 มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดี สามารถปลูกได้ทั่วไปในสภาพการผลิตถั่วลิสงของประเทศไทย 
 การวิเคราะห์ดินเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตพืช ค่าวิเคราะห์ดินบอกให้
ทราบว่า ดินมีธาตุอาหารพืชต่างๆในรูปที่เป็นประโยชน์และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของพืชมากน้อย
เพียงใด เป็นเครื่องมือการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการของพืช รวมทั้งให้ผลตอบแทน
อย่างคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการผลิตพืช และการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน หมายถึงการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพ เป็นวิธีการใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคำแนะนำปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินกับพืชถั่ว
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เศรษฐกิจร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ดังนี้ ปริมาณอินทรียวัตถุ มีปริมาณน้อยกว่าร้อยละ1 และมากกว่า
ร้อยละ 1  ต้องใส่ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุไนโตรเจน(N) 3 และ 0 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ ส่วนปริมาณฟอสฟอรัส(P) มี
ปริมาณ น้อยกว่า 8  8 ถึง 12 และมากกว่า 12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ต้องใส่ปุ๋ยเคมีที่ให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ เท่ากับ 9  6 และ 3 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ และส่วนปริมาณโพแทสเซียม (K) มีปริมาณ น้อยกว่า 
40,  40 ถึง 80 และมากกว่า 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ต้องใส่ปุ๋ยเคมีที่ให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
เท่ากับ 6, 3 และ 0 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ อีกทั้งการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมจะช่วยให้ถั่วเพ่ิมผลผลิตได้สูงขึ้น  
ไรโซเบียมเป็นจุลินทรีย์ดินชนิดหนึ่งซึ่งเม่ือเข้าไปสร้างปมรากถ่ัวแล้วจะมีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถตรึงไนโตรเจน
ที่มีอยู่มากมายในอากาศ มาสร้างเป็น สารประกอบไนโตรเจน ให้พืชถั่วนำไปใช้ในการเจริญเติบโต เพ่ิมผลผลิต 
และอาจมีบางส่วนที่เหลือเกิน จะถูกปลดปล่อยลงดิน แต่ไรโซเบียมที่มีอยู่ในดินเดิม อาจจะมีมากน้อยแตกต่างกัน
ไป หรือไม่มีเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน และชนิดของไรโซเบียม  ดินที่ไม่เคยปลูกถั่ว หรือดินร่วนทราย อาจจะ
ไม่มีหรือมีไรโซเบียมเดิมในดินน้อยมาก และไรโซเบียมที่มีอยู่เดิมนั้นอาจไม่สามารถตรึงไนโตรเจน  ปัจจุบัน
เทคโนโลยีด้านปุ๋ยชีวภาพได้มีการพัฒนานาขึ้นมาก มีการคัดเลือกไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับถั่วชนิด
นั้นๆ ผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมให้เกษตรกรนำไปใช้คลุกกับเมล็ดถั่วก่อนปลูก นอกจากช่วยเพ่ิมผลผลิตและ
คุณภาพของถั่วแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับ
การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน   
การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมคลุกเมล็ดถั่วก่อนปลูก เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรประสบ
ความสำเร็จได้ เพราะนอกจากจะช่วยเพ่ิมผลผลิตแล้ว ยังเป็นการประหยัดเงินตราที่จะรั่วไหลออกต่างประเทศใน
การสั่งซื้อปุ๋ยไนโตรเจนเข้ามาใช้ได้ระดับหนึ่ง โดยประมาณว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนกับพืชถั่วประมาณ 20-30 
กก.ต่อไร่ (ปริมาณต่ำสุดที่ใช้) คิดเป็นค่าปุ๋ยยูเรีย ที่เกษตรกรใช้ประมาณ 240-360 บาท เมื่อคิดพ้ืนที่ปลูกถั่ว
ทัง้หมดที่มีประมาณ 4 ล้านไร่ จะเสียเงินในการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ือปลูกถั่วปีละประมาณ 960-1,440 ล้านบาท 
ถ้าหากเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมแทนปุ๋ยไนโตรเจนจะช่วยลดต้นทุนการผลิตหรือลดการใช้ปุ๋ยได้ถึงปี
ละ 960-1,440 ล้านบาท 
 การใส่ยิปซัมควรหลังใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง โดยใส่ยิปซัมในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการหว่านกระจาย
ในพ้ืนที่ด้านในระหว่างแถวพืชปลูกบนสันร่อง แล้วคลาดกลบลงดินตื้นๆ การใส่ยิปซัมในระยะนี้ ซึ่งเป็นระยะที่ถั่ว
ลิสงกำลังออกดอก มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือใช้เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารรองที่เรียกว่า ธาตุแคลเซียม ซึ่งจะมีผลทำให้
ถั่วลิสงติดฝักท่ีมีความสมบูรณ์ มีเมล็ดเต็มฝัก และเมล็ดมีคุณภาพดี  
 

4) วางแผนการดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์  โดยใช้ผลงานวิจัยของกรม
วิชาการเกษตร ได้แก่ เทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสง และการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไร
โซเบียม  

5) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามรายชื่อ
ดังนี้  

1.นาสาววันเพ็ญ  สิทธิชาติ           20   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
2.นางพยุง    วรรณชาติ                8   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
3.นางนคร    เหล่าอินทร์          13/1   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
4.นางภิรมย์  โซติรัส      12  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
5.นางไพฑรูย์  จีนขม                20/1  ม.5  ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
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6.นางฉงน    สิทธิชาติ               20  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
7. นางกรวย   นิลภา                   19  ม.5  ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
8.นางณัชชา   กันเสือ               18/2 ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
9. นางสาวประเทือง  เล็กรัตน์        21  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
10.นางแสงเดือน  สิทธิชาติ           46  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์ 

 
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 

3.1 ประชุมการดำเนินงานครั้งที่ 2 / 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

1) แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ โดยนายปรีชา กาเพ็ชร 
ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ได้ไปดำรงตำแหน่งศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
และนายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 

2) รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่1 /2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 มติที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม 

3) การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเรื่องการแปรรูปผลผลิตถั่วลิสง และการตลาด โดยนางสาวญาณิน สุปะ
มา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  

ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 หรือพันธุ์ KK4401 ได้รับการรับรองพันธุ์วันที่ 13 มกราคม 2554 ปลูก
ด้วยอัตราประชากร 32,000-48,000 ต้นต่อไร่ โดยใช้ระยะระหว่างแถว 40 เซนติเมตร หยอด 2-3 เมล็ดต่อ
หลุม ห่างกัน 25 เซนติเมตร หรือหยอดให้มีจำนวนต้น 8-15 ต้นต่อเมตร ใช้เวลาในการงอก 7-10 วัน อายุออก
ดอก 25-30 วัน อายุเก็บเกี่ยวเป็นถั่วฝักสดสำหรับต้ม 75-90 วัน เก็บเกี่ยวเป็นถั่วฝักแห้ง 95-110 วัน มีทรง
ต้นพุ่มตรง ใบสีเขียว แตกกิ่งแบบ sequential branching มีดอกบนลำต้นหลักและทุกข้อของกิ่งแขนง ดอกสี
เหลือง ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 16-8-8 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นพันธุ์ที่
ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว แต่อ่อนแอต่อโรคราสนิมและใบจุดดำ และโรคยอดไหม้ ติดฝักเป็นกระจุกรอบ
โคนต้น 21-25 ฝักต่อหลุม มี 1-4 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู การกะเทาะ 64-67 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตฝัก
สด 643-786 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 289 กิโลกรัมต่อไร่ มีน้ำหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 49.9 กรัม 
ลักษณะเด่น มีขนาดเมล็ดโต ซึ่งโตกว่าถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 2. ให้ผลผลิตฝักแห้ง 289 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ซึ่งสูงใกล้เคียงกับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 ที่ให้ผลผลิต 288 และ 290 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามลำดับ 3. ให้ผลผลิตฝักสด 643 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์ขอนแก่น 5  แต่สูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 ร้อยละ 
5 และให้ผลผลิตฝักสด 786 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ากลุ่มพันธุ์ถั่วลิสงฝักสดสำหรับต้มจึงเหมาะสำหรับทำเป็นถั่วต้ม 
4. ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว (เชื้อสาเหตุ Sclerotium rolfsii) พ้ืนที่แนะนำ ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 
มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดี สามารถปลูกได้ทั่วไปในสภาพการผลิตถั่วลิสงของประเทศไทย 
 การจัดการโรคที่สำคัญของถั่วลิสงคือ โรคโคนเน่า หรือโคนเน่าขาด เป็นโรคที่สำคัญในการผลิตถั่วลิสง มี
สาเหตุ จากเชื้อรา Aspergillus niger และสามารถแพร่กระจายได้หลายทางรวมถึงติดมากับเมล็ดพันธุ์ โดย
ลักษณะอาการ ต้นเหี่ยวเหลือง ยุบตัว โคนต้นเป็นแผลสีน้ำตาล พบกลุ่มสปอร์สีดำปกคลุมบริเวณแผล เมื่อถอน
ขึ้นมาส่วนลำต้นจะขาดจากส่วนราก พบโรคทุกแหล่งและทุกฤดูปลูก เชื้อราสามารถติดไปกับเมล็ดและอาศัยอยู่ใน
ดิน ระบาดรุนแรงในระยะกล้า อายุ 7-28 วัน เมื่อฝนทิ้งช่วงประมาณ 7 วัน แล้วมีฝนตก การป้องกันกำจัด คือ 
ไม่ควรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นานเกิน 6 เดือน เพราะจะทำให้ต้นกล้าเป็นโรครุนแรง เก็บเกี่ยวถั่วลิสงตามอายุของพันธุ์ 
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ตามที่ระบุ และคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามคำแนะนำ คือ สารเคมี คาร์เบนดาซิม 
50%WP อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม  
 การแปรรูปผลผลิตและช่องทางการจำหน่าย การแปรรูปถั่วลิสงนั้นมีได้หลายหลายรูปแบบเช่นการทำ
ขนม ถั่วตัด ถั่วเคลือบ หรือทำเป็นธัญพืชอบแห้ง  
 ด้านช่องทางการจำหน่าย นอกจากการจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพ้ืนที่แล้ว ยังสามารถจำหน่ายใน
ช่องทางอินเตอร์เน็ตหรือทางสื่อออนไลน์ได้แก่ เฟสบุค และไลน์ โดยอาจจะตั้งเป็นเพจค้าขายถั่วลิสง และเชื่อมโยง
เครือข่ายกับจังหวัดข้างเคียง แต่จะต้องมันใจก่อนว่าผลผลิตที่จะนำไปจำหน่ายต้องมีคุณภาพ  

มติที่ประชุมรับทราบ 
4) รายงานผลการดำเนินงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เรื่อง 

การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์  
นายไชยา  บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ได้รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ดังนี้ 

คัดเลือกเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย โดยได้จัดทำแปลงทดสอบ และติดตาม
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผน โดยเข้าไปเก็บข้อมูลเกษตรกร และเก็บตัวอย่าง
ดินในแปลงต้นแบบ จำนวน 10 รายรายละ 2 ไร่ โดยการทดสอบเทคโนโลยีเป็นการเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 รายละเอียดกรรมวิธีที่ดำเนินการทดสอบ 
 

วิธีปฏิบัติ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
พันธุ์ -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 

การป้องกันโรค 
-คลุกสารเคมี คาร์เบนดาซิม 50%WP อัตรา 5 
กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ป้องกันโรคเน่า
ขาด 

-ไม่คลุกสารเคมีป้องกันโรค 

การใส่ปุ๋ย 

-ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วลิสง 
- ใส่ ปุ๋ ย ต ามค่ าวิ เค ราะห์ ดิ น (อั ต ราต าม
คำแนะนำเม่ือใช้ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม) 
(กรมวิชาการเกษตร, 2553) ดังนี้ 
ใส่พร้อมปลูก โดยโรยก้นร่องหรือข้างแถวปลูก
แล้วพรวนกลบ 

-ไม่ใช่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
-ใส่ปุ๋ยเคมี 1 ครั้ง ที่  15 วันหลังปลูกสูตร 
15-15-15 ผสมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 25 
กก./ไร่ หรือ 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร่ 

การแก้ปัญหา
เมล็ดลีบ 

-ใส่วัสดุปรับปรุงดิน (ยิปซั่ม) อัตรา 50 กก./ไร่ 
โดยโรยชิดแถวปลูกในระยะแทงเข็ม 

-ไม่มีการแก้ไข 

 
ทั้งสองกรรมวิธีมีดำเนินการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชดำเนินการ

ตามวิธีการเกษตรกร 
นอกเหนือจากเกษตรกรต้นแบบยังได้มีเกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร นำไปปรับใช้ใน

พ้ืนที่ของตนเองอีก 25 ราย โดยมี 12 รายได้นำเทคโนโลยีด้านปุ๋ยและพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ ส่วนที่เหลือได้นำ
เทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดูแลรักษา และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือน 
เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 มติที่ประชุม รับทราบ 

•   
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5) ที่ประชุมได้พิจารณา ยกร่างแบบสำรวจความพึงพอใจโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่อง 
การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถัว่ลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
มติที่ประชุม มติที่ประชุม ให้แก้ไขให้ตรงตามแบบฟอร์มของ กปร.  
 
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมสรุปผล 

4.1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 /2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 4.1.1 สรุปผลการดำเนินงานแปลงต้นแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
          จากการทำแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงโดยการนำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงและ

การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ในการผลิตถั่วลิสงกับเกษตรกรจำนวน 10 ราย พบว่า กรรมวิธีทดสอบให้
ผลผลิตฝักสดและผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 827  และ 488 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ส่วนกรรมวิธีของเกษตรกรให้ผลผลิตฝัก
สดและผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 740 และ 432 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับซึ่งจะเห็นว่ากรรมวิธีทดสอบนั้นให้ผลผลิตฝักสดและ
ฝักแห้งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.81  และ 12.96 เมื่อเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร (ตารางที่ 2) 

สรุปภาพรวมการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรสามารถเพ่ิมปริมาณของผลผลิตได้  โดยมี
ผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.81  และ 12.96 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 2 ผลผลิตฝักสดและผลผลิตฝักแห้งถัว่ลิสงของเกษตรกรต้นแบบในต.เนินศาลา อ.โกรกพระ  

จังหวัดนครสวรรค์ 

เกษตรกร 
ผลผลิตฝักสด 

(กก./ไร่) 
ผลผลิตฝักแห้ง 

(กก./ไร่) 
เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ 

1. น.ส.วันเพ็ญ สิทธิชาต ิ 716 780 360 440 
2. นางพยุง    วรรณชาติ                 780 790 370 410 
3. นางนคร    เหล่าอินทร์           740 940 400 530 
4. นางภิรมย์  โซติรัส 840 960 540 550 
5. นางไพฑูรย์  จีนขม                 760 820 460 480 
6. นางฉงน    สิทธิชาต ิ 910 980 540 620 
7. นางกรวย   นิลภา                    690 890 450 550 
8. นางณัชชา  กันเสือ 642 690 410 430 
9. น.ส.ประเทือง  เล็กรัตน์         
10. นางแสงเดือน สิทธิชาติ            

638 
680 

680 
740 

390 
400 

420 
450 

เฉลี่ย 740 827 432 488 
T-test ** ** 
ผลต่าง  87 56 
ร้อยละ 11.81 12.96 
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4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หลังจากสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับเกษตรกรแล้วได้ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ตารางท่ี 3 )พบว่า 
4.2.1 ความพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล & รับฟังความคิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน 

พอใจมากที่สุดร้อยละ 100  
4.2.2 ความพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐนำความคิดเห็นของท่านไปใช้ในการบริหารงาน/

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน พอใจมากที่สุดร้อยละ 100 
4.2.3 ความพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด/วางแผนการทำงานกับหน่วยงาน

ภาครัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 85.5 พอใจมากร้อยละ 14.5 
4.2.4 ความพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ท่านทำงานร่วมด้วย พอใจมากที่สุดร้อย

ละ 100 
4.2.5 ความพึงพอใจกับบทบาทของท่านเองที่มีต่อการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  พอใจ

มากที่สุดร้อยละ 85.5 พอใจมากร้อยละ 14.5 
4.2.6 ความพึงพอใจกับผลสำเร็จที่ได้รับจากการที่ท่านเข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

พอใจมากที่สุดร้อยละ 90.9 พอใจมากร้อยละ 9.1 
4.2.7 ความพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

พอใจมากที่สุดร้อยละ 90.9 พอใจมากร้อยละ 9.1 
4.2.8 ความพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการสนับสนุนความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับ

หน่วยงานภาครัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 85.5 พอใจมากร้อยละ 14.5 
4.2.9 ความพึงพอใจในภาพรวมของบทบาทที่ท่านได้รับจากการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

พอใจมากที่สุดร้อยละ 90.9 พอใจมากร้อยละ 9.1 
สรุปในภาพรวมของโครงการฯ เกษตรกรมีความพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็น

ร้อยละ 100 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการในระดับพอใจมากที่สุดร้อยละ 92.1 และ
ระดับพอใจมากร้อยละ 7.9 ซึ่งผลการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของ
เกษตรกรที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี  
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ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่มโครงการการ
ทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564 

รายละเอียดการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พอใจ 
มาก 
(4) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(3) 

ไม่ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่
พอใจ 
 (1) 

1. ท่านพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล & รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน 

100 %    
 

2. ท่านพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐนำความ
คิดเห็นของท่านไปใช้ในการบริหารงาน/การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน 

100 %    
 

3. ท่านพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำหนด/วางแผนการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ 

85.5 % 14.5 %   
 

4. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่
ท่านทำงานร่วมด้วย 

100 %    
 

5. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านเองที่มีต่อการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

85.5 % 14.5 %   
 

6. ท่านพึงพอใจกับผลสำเร็จที่ได้รับจากการที่ท่าน
เข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

90.9 % 9.1 %   
 

7. ท่านพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงาน
ภาครัฐในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

90.9 % 9.1 %   
 

8. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการสนับสนุน 
ความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ 

85.5 % 14.5 %   
 

9. ความพึงพอใจในภาพรวมของบทบาทที่ท่าน
ได้รับจากการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

90.9 % 9.1 %   
 

เฉลี่ย 92.1 % 7.9 %    
 

การเปรียบเทียบตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการฯ 
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถดำเนินการตามแผนการ

ปฏิบัติการฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน :  กำหนดเป็นร้อยละ (%) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ระดับคะแนนที่ 1 – 5 คือ 

ความพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 65-85 (interval 5) 
 
ผลการดำเนินงาน    :  ได้คะแนน 5  เนื่องจาก เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจร้อยละ 100   
 

2. ร้อยละของผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงและการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมของ
กรมวิชาการเกษตรไปใช้ในการผลิตถั่วลิสง 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  กำหนดเป็นร้อยละ (%) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ระดับคะแนนที่ 1 – 5 คือ 
ผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงและการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมของ
กรมวิชาการเกษตรไปใช้ในการผลิตถั่วลิสง ร้อยละ 2-10 (interval 2) 

 
ผลการดำเนินงาน    :  ได้คะแนน  5  เนื่องจาก เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยมีผลผลิตฝัก
สดและฝักแห้งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.81  และ 12.96 ตามลำดับ 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1. การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการขาดช่วงใน

การติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรและการประชุมคณะทำงานโครงการฯ ตามแผนการปฏิบัติงานวางไว้ทำให้
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 
ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ในปีต่อไปมีแนวทาง
ร่วมกับเกษตรกรจะดำเนินงานดังนี้ 

1. ควรให้มีการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการผลิตถั่วลิสง เช่น การป้องกันกำจัดโรคและ
แมลงเป็นต้น 

2. ควรหาช่องทางการตลาดให้มากขึ้นเพ่ือรองรับกับผลผลิตและเป็นการป้องกันราคาถั่วลิสงตกต่ำ โดย
อาจจะประสานงานกับพานิชย์จังหวัดเพ่ือประชาสัมพันธ์และหาตลาดอ่ืนเพ่ือจำหน่ายผลผลิต 
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ภาคผนวก 
1.  คำสั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ที่ 3/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 แต่งตั้ง

คณะทำงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารราชการ โครงการทดสอบพันธุ์และ
การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 

2. รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 
3. แผนการปฏิบัติงานโครงการฯ 
4. โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โครงการ โครงการทดสอบพันธุ์และ

การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
5. รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน (1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) 
6. รายงานความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน (1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 
7. รายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน (1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563) 
8. รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 
9. การประกาศ / ประชาสัมพันธ์โครงการ / เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงาน 
10.ตัวอย่างแบบสอบถาม 
11.รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 (เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงาน การสื่อสารให้ประชาชนและผู้มี

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบ) 
12. ภาพการดำเนินงาน 
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ผนวก 1 
คำสั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 ที่ 3/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 แต่งตั้ง

คณะทำงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารราชการ โครงการทดสอบพันธุ์และ
การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 
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ผนวก 2 
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 

รายงานการประชุม 
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  

โครงการการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

................................................................................................................................................................... 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
  
1. นายปรีชา กาเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์   
2. นายณพงษ์ วสยางกูร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค ์  
3. นายไชยา บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์   
4. นางสิริรัตน์ พุ่มพวง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

นครสวรรค์   
5 นายยอด กันยาประสิทธิ์ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค ์  
6. นายสามารถ คำหลาบ ผู้แทนเกษตรกร 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปิยะพรต กาบตุ้ม นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์   
2. นายวิริยพล คงเทียน นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์   
3. นางสาววันเพ็ญ   สิทธิชาติ            เกษตรกร 
4. นางพยุง                    วรรณชาติ เกษตรกร 
5. นางนคร     เหล่าอินทร์           เกษตรกร 
6. นางภิรมย์   โซติรัส เกษตรกร 
7. นางไพฑูรย์   จีนขม                  เกษตรกร 
8. นางฉงน     สิทธิชาติ เกษตรกร 
9. นางกรวย   นิลภา                   เกษตรกร 
10. นางณชัชา    กันเสือ               เกษตรกร 
11. นางสาวประเทือง   เล็กรัตน์       เกษตรกร 
12. นางแสงเดือน   สิทธิชาติ          เกษตรกร 
13. นางคำนึง                        ทิพมงคล เกษตรกร 
14. นายมณเทียร เชื้อเขตกรรม เกษตรกร 
15. นางดลพร ชาติวรรณ เกษตรกร 
16. นางวรรณา โชติรัส เกษตรกร 
17. นายบังอร ไวธัญญกิจ เกษตรกร 
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18. นายสมพงษ์ บัวเทศ เกษตรกร 
19. นายมังกร นิลภา เกษตรกร 
20. นางมาลัย เจ้าเจ็ด เกษตรกร 
21. นางแตงไทย เล็กรัตน์ เกษตรกร 
22. นางเนาวรัตน์ สมุทไทย เกษตรกร 
23. นางสาวอำพร เชื้อเขตกรรม เกษตรกร 
24. นางทศัมา คำหลาบ เกษตรกร 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
             นายปรีชา  กาเพ็ชร   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม 
ได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีคำสั่ง สวพ.5 ที่ 3/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 
2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โครงการ
ทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ (ภาคกลาง) เป็นที่
ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานคณะทำงาน  นางสาวเครือวัลย์  บุญเงิน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สวพ.5 นางอรอนงค์  สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย  สวพ.5 
นายวีระพงษ์  เย็นอ่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สวพ.5 นางสาวระพีพรรณ  ชั่งใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญ
การ ศวม.ลพบุรี นายณพงษ์  วสยางกูร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ .นครสวรรค์ นางสิริรัตน์  พุ่มพวง เจ้า
พนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.นครสวรรค์ เกษตรอำเภอโกรกพระหรือผู้แทน ผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนบริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด นายสามารถ คำหลาบ ผู้แทนเกษตรกร เป็น
คณะทำงาน นายไชยา บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ .นครสวรรค์ คณะทำงาน และเลขานุการ นาย
ยอด  กันยาประสิทธิ์ นักวิชาการเกษตร ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอำนาจ
หน้าที่ดังนี้ 

 1. จัดทำกรอบแนวทางและกระบวนการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็น และการเข้ามามี
ส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานโครงการ การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตถั่วลิสงใน
จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2564 

 2. จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับ
กรอบแนบทางในข้อ 1 และรายงานผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีทราบ โดยโครงการ/
แผนปฏิบัติการระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมาย ที่สามารถวัดและประเมินได้อย่างรูปธรรม 
  3. ดำเนินการตามโครงการ/แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยการติดตามความต้องการ
ของการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการ/แผนปฏิบัติการในข้อ 2 พร้อมสรุปผลความก้าวหน้าใน
การดำเนินการเสนอผู้บริหารและสื่อสารให้ประชาชนผู้มีส่วนเสียรับทราบ 
  4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการ และเผยแพร่แก่ประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
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  5. จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะของการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
  6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

   
 มติที่ประชุม   รับทราบ  

 
 1.2 ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการ ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กับกรม
วิชาการเกษตร ในปีงบประมาณ 2562 ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 13 ได้คัดเลือกโครงการ โครงการทดสอบ
พันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีกระบวนการในการทำงาน สำหรับ
ประเมินผลการให้คะแนนตามเกณฑ์ ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5   และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรนครสวรรค์ จะได้ดำเนินตามขั้นตอนต่อไป  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพือ่ทราบ 

2.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม และการปลูกถั่ว
ลิสงหลังนา โดย นายไชยา  บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์  มี
รายละเอียดดังนี้ 
 การปลูกถั่วลิสงหลังนา ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการหยอดเมล็ดพันธุ์คือ ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือน
ธันวาคม จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่าการปลูกล่าช้าในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม รวมทั้งช่วยลดความ
เสี่ยงต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะการเกิดโรคยอดไหม้ ความเสี่ยงจากการขาดน้ำ ในช่วง
ปลายฤดูปลูกหรือช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว และเมล็ดไม่งอกเนื่องจากกระทบหนาว หรืออุณหภูมิต่ำกว่า 12 องศา
เซลเซียส ส่วนการเลือกพันธุ์ถั่วลิสง  การปลูกถ่ัวลิสงในปัจจุบันเกษตรกรควรปลูกตามความต้องการใช้ผลผลิตของ
ตลาด คือ ใช้ผลผลิตในรูปฝักสด เช่น ถั่วลิสงต้มทั้งฝักสด และการใช้ผลผลิตในรูป ฝักแห้ง ซึ่งต้องเลือกพันธุ์ที่ใช้
เพาะปลูกให้เหมาะสม คือ  
 1. พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักสด ถ้าเป็นถั่วลิสงต้มสดทั้งฝักนิยมใช้พันธุ์ ที่มีเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อฝัก เช่น สุโขทัย 
38 กาฬสินธุ์ 1 ซึ่ง 2 พันธุ์นี้มี เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง เช่น ที่ปลูกในแถบจังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายก ลำปาง ฯลฯ 
อย่างไรก็ตามพันธุ์ถั่วลิสงต้มสดทั้งฝักที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีอ่อนยังนิยม ปลูกในบางแหล่ง เช่น ที่ จ.ขอนแก่น จ.
อุตรดิตถ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นพันธุ์พ้ืนเมือง ส่วนพันธุ์ที่ทางราชการรับรองและสามารถทำเป็นถั่วต้มได้ เช่น  พันธุ์
ขอนแก่น 60 - 2 และขอนแก่น 4  การเลือกพันธุ์ถั่วลิสงเพ่ือใช้เพาะ ปลูกนั้น ควรพิจารณาเลือกปลูกพันธุ์ตาม
ความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึง สภาพแวดล้อมที่ปลูกด้วย เช่น ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ควรเลือกปลูก 
พันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดปานกลาง ในสภาพที่มีฝนช่วงสั้นและค่อนข้างแล้ง  ควรเลือก พันธุ์ที่มีอายุสั้น เช่น ถั่วลิสงต้ม
สดทั้งฝัก 
 2. พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักแห้ง นิยมใช้พันธุ์ที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูอ่อน สำหรับพันธุ์ที่มีการรับรอง และโรงงาน
กะเทาะถั่วลิสงต้องการมาก คือ พันธุ์ไทนาน 9 ขอนแก่น 60 - 1 ขอนแก่น 5 และขอนแก่น 4 หรือพันธุ์ 
พ้ืนเมืองที่มีลายฝักชัดเจนมี 2 - 3 เมล็ดต่อฝัก เช่น ที่ปลูกในจังหวัดนครสวรรค์ และลำปาง ถั่วลิสงเมล็ดโต 
(จัมโบ้) แม้ว่าเมล็ดจะเป็นที่ต้องการของตลาดผู้แปรรูป เป็นอย่างมาก แต่โรงงานกะเทาะที่ รับซื้อถั่วลิสงพันธุ์นี้ยัง
ไม่มีในท้องถิ่น ดังนั้น หากเกษตรกรผู้สนใจจะปลูกควร สามารถจัดการทั้งระบบได้ เช่น กะเทาะถั่วลิสง  



20 
 

 
 

 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 หรือพันธุ์ KK4401 ได้รับการรับรองพันธุ์วันที่ 13 มกราคม 2554 จัดอยู่
ในประเภท valencia ปลูกด้วยอัตราประชากร 32,000-48,000 ต้นต่อไร่ โดยใช้ระยะระหว่างแถว 40 
เซนติเมตร หยอด 2-3 เมล็ดต่อหลุม ห่างกัน 25 เซนติเมตร หรือหยอดให้มีจำนวนต้น 8-15 ต้นต่อเมตร ใช้เวลา
ในการงอก 7-10 วัน อายุออกดอก 25-30 วัน อายุเก็บเกี่ยวเป็นถั่วฝักสดสำหรับต้ม 75-90 วัน เก็บเกี่ยวเป็น
ถั่วฝักแห้ง 95-110 วัน มีทรงต้นพุ่มตรง ใบสีเขียว แตกกิ่งแบบ sequential branching มีดอกบนลำต้นหลัก
และทุกข้อของกิ่งแขนง ดอกสีเหลือง ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 16-8-8 อัตรา 
15 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว แต่อ่อนแอต่อโรคราสนิมและใบจุดดำ และโรค
ยอดไหม้ ติดฝักเป็นกระจุกรอบโคนต้น 21-25 ฝักต่อหลุม มี 1-4 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู การกะเทาะ 
64-67 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตฝักสด 643-786 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 289 กิโลกรัมต่อไร่ มีน้ำหนัก 
100 เมล็ดเฉลี่ย 49.9 กรัม ลักษณะเด่น มีขนาดเมล็ดโต โดยน้ำหนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 49.9 กรัม ซึ่งโตกว่า
ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 ที่มีน้ำหนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 43.0 และ 47.5 กรัม ตามลำดับ 2. ให้
ผลผลิตฝักแห้ง 289 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงใกล้เคียงกับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 ที่ให้ผลผลิต 288 
และ 290 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 3. ให้ผลผลิตฝักสด 643 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์ขอนแก่น 5 (646 
กิโลกรัมต่อไร่) แต่สูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 ร้อยละ 5 และให้ผลผลิตฝักสด 786 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ากลุ่มพันธุ์ถั่ว
ลิสงฝักสดสำหรับต้มจึงเหมาะสำหรับทำเป็นถั่วต้ม 4. ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว (เชื้อสาเหตุ 
Sclerotium rolfsii) พ้ืนที่แนะนำ ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดี สามารถปลูกได้
ทั่วไปในสภาพการผลิตถั่วลิสงของประเทศไทย 
 การปลูกและดูแลรักษาการผลิตถั่วลิสงให้ได้ผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพควรมีวิธีการปฏิบัติตามหลัก
วิชาการดังนี ้
 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่ใช้ปลูกควรมีความงอกไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดพันธุ์ต้อง
สมบูรณ์ไม่แตกหัก เยื่อหุ้มเมล็ดไม่มีรอยฉีกขาด ไม่มีร่องรอยการทำลายของแมลง สีไม่คล้า เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการ
กะเทาะฝักด้วยมือจะมีคุณภาพดีกว่าเมล็ดที่ได้จากการกะเทาะด้วยเครื่อง นอกจากนี้เมล็ดถั่วลิสงที่เก็บไว้ในสภาพ
อุณหภูมิปกติทั่วไปเป็นเวลานานกว่า 6-8 เดือน จะมีความงอกต่ำไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นเมล็ดพันธุ์  
 การเตรียมดินปลูกถั่วลิสง ควรไถตากดิน (ไถดะ) ก่อนปลูก 7-14 วัน เก็บเศษซากพืชที่มีอยู่ในแปลงทิ้ง 
เพ่ือทำลายเชื้อโรคและศัตรูพืชที่อยู่ในดิน ดินสำหรับปลูกถั่วลิสงที่มีความเป็นกรดรุนแรง โดยมีค่าพีเอช (pH) ต่ำ
กว่า 5.5 จึงต้องปรับสภาพดินเพ่ือให้ดินสำหรับปลูกถั่วลิสงมีค่า pH ใกล้เคียงหรือเท่ากับ 6.5 ดังนั้นก่อนปลูกถั่ว
ลิสงควรหว่านปูนขาว หินปูนบด และปูนโดโลไมต ์ ในอัตราระหว่าง 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณมากน้อย
ขึ้นอยู่กับค่าความต้องการปูน ของดินเป็นหลัก แล้วไถกลบทิ้งไว้ประมาณ 14 วัน จากนั้นไถพรวน 1 ครั้ง การ
ปลูกโดยอาศัยน้ำชลประทานควรยกร่องปลูกเพ่ือความสะดวกในการให้น้ำ การยกร่องปลูกควรยึดหลักดินเลวปลูก
ถี่ดินดีปลูกห่าง คือถ้าดินดีให้ปลูกแถวห่างกว่าดินเลว การเลือกใช้ระยะระหว่างแถวที่พอเหมาะจะทำให้ผลผลิต
สูงสุด และยังเป็นการควบคุมวัชพืชได้ด้วย ถ้าปลูกแถวห่างเกินไป เมื่อต้นถั่วลิสงเจริญเต็มที่แล้ว พุ่มใบยังคลุมไม่
ชิดกัน นอกจากนี้จะเป็นการสูญเสียพ้ืนที่ว่างเปล่าระหว่างแถว และยังทำให้วัชพืชขึ้นมารบกวนด้วย ระยะแถวที่
เหมาะสมสาหรับปลูกถั่วลิสงที่นิยมมี 2 แบบ ได้แก่ ปลูกระยะระหว่างร่อง 50 เซนติเมตร และระยะระหว่างร่อง 
75เซนติเมตร (ปาริชาติและคณะ, 2557) ส่วนดินที่ปลูกในที่นาฤดูแล้ง มีการให้น้ำ ควรยกแปลงให้ดินมีการ
ระบายน้ำดี ขนาดของแปลงกว้างประมาณ 60-90  เซนติเมตร  ปลูก 2-3 แถวระยะปลูกระหว่างต้น 20  
เซนติเมตร ระยะระหว่างแถวประมาณ 30-50  เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของดินถ้าหาก
ปลูกถ่ัวลิสงพันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดปานกลาง เช่น พันธุ์ไทนาน 9 ขอนแก่น 5 ขอนแก่น 4 ฯลฯ  ควรใช้ระยะระหว่าง
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ต้น x ระยะระหว่างแถว 20 x 30  เซนติเมตร หากปลูกถั่วลิสงเมล็ดโต (จัมโบ้) และพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 ควรใช้ระยะ
ระหว่างต้น x ระยะระหว่างแถว 20 x 50  เซนติเมตร  
 ลักษณะดินที่เหมาะสมกับการปลูกถั่วลิสงและการเตรียมดิน ลักษณะดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วนปน
ทราย หน้าดินลึกมีการระบายน้ำดีไม่มีน้ำขัง  ในกรณีที่เกษตรกรปลูกถั่วลิสงเป็นพ้ืนที่มาก ๆ หรือเป็นกลุ่มผู้ปลูก
รายใหญ่  หากมีการวิเคราะห์ดินเพ่ือปรับสภาพดินก่อนปลูกเพ่ือประกอบเป็นคำแนะนำสำหรับการใช้ปุ๋ยถั่วลิสง
แล้วจะทำให้ใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ค่าวิเคราะห์ดินทีเ่หมาะสมกับการปลูกถ่ัวลิสงควรเป็นดังนี้  
 -  ความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 5.8-6.5 
 -  อินทรียวัตถุ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.5 
 -  ฟอสฟอรัสที่ละลายน้ำได้ มากกว่า 10 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) 
 -  โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ มากกว่า 30 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) 
 -  แคลเซียม มากกว่า 200 ส่วนต่อล้านส่วน  (ppm)  สำหรับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ขอนแก่น 5 
ขอนแก่น 60-1 ฯลฯ ซึ่งมีขนาดเมล็ดปานกลาง ส่วนถั่วลิสงพันธุ์เมล็ดโต (จัมโบ้) ค่าแคลเซียมในดินที่วิเคราะห์ได้
ควรมีค่ามากกว่า 400 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) 
 สิ่งที่เกษตรกรพึงปฏิบัติในการปลูกถั่วลิสงในขั้นตอนของการเตรียมดินคือ ดินต้องร่วนซุย โดยการไถดิน
ลึกประมาณ 15-20  เซนติเมตร  พรวนและคราด  กำจัดวัชพืช หากดินเป็นกรดควรใส่ปูน หรือหินฟอสเฟตตาม
ค่าความต้องการปูนที่ได้จากผลการวิเคราะห์ดิน  ซึ่งหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ดินสามารถให้คำแนะนำได้ ควร
ปรับสภาพดินให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.8-6.5  การปรับสภาพดินให้เหมาะสมจะช่วยทำให้
ธาตุอาหารพืชสามารถละลายออกมาและเป็นประโยชน์กับรากพืชที่จะดึงดูดไปใช้ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
ได้อย่างเต็มที่  ในกรณีดินด่าง-ด่างจัด เช่น ดินที่มีวัตถตุ้นกำเนิดดินเกิดจากหินปูน  ควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ
ปุ๋ยที่มีฤทธิ์ตกค้างเป็นกรด  เช่น  แอมโนเนียมซัลเฟต  ใส่ตามอัตราแนะนำ 
 การวิเคราะห์ดินเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตพืช ค่าวิเคราะห์ดินบอกให้
ทราบว่า ดินมีธาตุอาหารพืชต่างๆในรูปที่เป็นประโยชน์และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของพืชมากน้อย
เพียงใด เป็นเครื่องมือการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการของพืช รวมทั้งให้ผลตอบแทน
อย่างคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการผลิตพืช และการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน หมายถึงการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพ เป็นวิธีการใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคำแนะนำปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินกับพืชถั่ว
เศรษฐกิจร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ดังนี้ ปริมาณอินทรียวัตถุ มีปริมาณน้อยกว่าร้อยละ1 และมากกว่า
ร้อยละ 1  ต้องใส่ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุไนโตรเจน(N) 3 และ 0 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ ส่วนปริมาณฟอสฟอรัส(P) มี
ปริมาณ น้อยกว่า 8  8ถึง12 และมากกว่า 12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ต้องใส่ปุ๋ยเคมีที่ให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ เท่ากับ 9  6 และ 3 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ และส่วนปริมาณโพแทสเซียม(K) มีปริมาณ น้อยกว่า 40,  
40 ถึง 80 และมากกว่า 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ต้องใส่ปุ๋ยเคมีที่ให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ เท่ากับ 
6, 3 และ 0 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ อีกทั้งการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมจะช่วยให้ถั่วเพ่ิมผลผลิตได้สูงขึ้น  ไร
โซเบียมเป็นจุลินทรีย์ดินชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเข้าไปสร้างปมรากถ่ัวแล้วจะมีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถตรึงไนโตรเจนที่
มีอยู่มากมายในอากาศ มาสร้างเป็น สารประกอบไนโตรเจน ให้พืชถั่วนำไปใช้ในการเจริญเติบโต เพ่ิมผลผลิต และ
อาจมีบางส่วนที่เหลือเกิน จะถูกปลดปล่อยลงดิน แต่ไรโซเบียมที่มีอยู่ในดินเดิม อาจจะมีมากน้อยแตกต่างกันไป 
หรือไม่มีเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน และชนิดของไรโซเบียม  ดินที่ไม่เคยปลูกถั่ว หรือดินร่วนทราย อาจจะไม่มี
หรือมีไรโซเบียมเดิมในดินน้อยมาก และไรโซเบียมที่มีอยู่เดิมนั้นอาจไม่สามารถตรึงไนโตรเจน  ปัจจุบันเทคโนโลยี
ด้านปุ๋ยชีวภาพได้มีการพัฒนานาขึ้นมาก มีการคัดเลือกไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับถั่วชนิดนั้นๆ ผลิต
เป็นปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมให้เกษตรกรนำไปใช้คลุกกับเมล็ดถั่วก่อนปลูก นอกจากช่วยเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของ
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ถั่วแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดิน   
 การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมคลุกเมล็ดถั่วก่อนปลูก เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรประสบ
ความสำเร็จได้ เพราะนอกจากจะช่วยเพ่ิมผลผลิตแล้ว ยังเป็นการประหยัดเงินตราที่จะรั่วไหลออกต่างประเทศใน
การสั่งซื้อปุ๋ยไนโตรเจนเข้ามาใช้ได้ระดับหนึ่ง โดยประมาณว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนกับพืชถั่วประมาณ 20-30 
กก.ต่อไร่ (ปริมาณต่ำสุดที่ใช้) คิดเป็นค่าปุ๋ยยูเรีย ที่เกษตรกรใช้ประมาณ 240-360 บาท เมื่อคิดพ้ืนที่ปลูกถั่ว
ทั้งหมดที่มีประมาณ 4 ล้านไร่ จะเสียเงินในการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ือปลูกถั่วปีละประมาณ 960-1,440 ล้านบาท 
ถ้าหากเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมแทนปุ๋ยไนโตรเจนจะช่วยลดต้นทุนการผลิตหรือลดการใช้ปุ๋ยได้ถึงปี
ละ 960-1,440 ล้านบาท 
 การใส่ยิปซัมควรหลังใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง โดยใส่ยิปซัมในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการหว่านกระจาย
ในพ้ืนที่ด้านในระหว่างแถวพืชปลูกบนสันร่อง แล้วคลาดกลบลงดินตื้นๆ การใส่ยิปซัมในระยะนี้ ซึ่งเป็นระยะที่ถั่ว
ลิสงกำลังออกดอก มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือใช้เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารรองที่เรียกว่า ธาตุแคลเซียม ซึ่งจะมีผลทำให้
ถั่วลิสงติดฝักท่ีมีความสมบูรณ์ มีเมล็ดเต็มฝัก และเมล็ดมีคุณภาพดี  
 การป้องกันกำจัดโรคถั่วลิสง โดยโรคโคนเน่า หรือโคนเน่าขาด เป็นโรคท่ีสำคัญในการผลิตถั่วลิสง มีสาเหตุ 
จากเชื้อรา Aspergillus niger และสามารถแพร่กระจายได้หลายทางรวมถึงติดมากับเมล็ดพันธุ์ โดยลักษณะ
อาการ ต้นเหี่ยวเหลือง ยุบตัว โคนต้นเป็นแผลสีน้ำตาล พบกลุ่มสปอร์สีดำปกคลุมบริเวณแผล เมื่อถอนขึ้นมาส่วน
ลำต้นจะขาดจากส่วนราก พบโรคทุกแหล่งและทุกฤดูปลูก เชื้อราสามารถติดไปกับเมล็ดและอาศัยอยู่ในดิน ระบาด
รุนแรงในระยะกล้า อายุ 7-28 วัน เมื่อฝนทิ้งช่วงประมาณ 7 วัน แล้วมีฝนตก การป้องกันกำจัด คือ ไม่ควรเก็บ
เมล็ดพันธุ์ไว้นานเกิน 6 เดือน เพราะจะทำให้ต้นกล้าเป็นโรครุนแรง เก็บเกี่ยวถั่วลิสงตามอายุของพันธุ์ ตามที่ระบุ 
และคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามคำแนะนำ คือ สารเคมี คาร์เบนดาซิม 50%WP อัตรา 5 
กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม   
 ในการประชุม คณะทำงาน และเกษตรกร ผู้ร่วมประชุม ได้มีข้อ ถาม – ตอบ ดังนี้ 

นายสามารถ คำหลาบ ผู้ใหญ่บ้าน อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรได้นำเทคโนโลยี
เรื่องการแปรรูปและการตลาดมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเพ่ือเป็นแนวท่างและช่องทางที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับถั่วลิสงและสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

ประธาน มอบหมายให้นายไชยา  บุญเลิศ ไปเตรียมความพร้อมเรื่องการการแปรรูปและการตลาดมา
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในการประชุมครั้งต่อไป 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ และเพ่ิมการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การแปรรูปและการตลาดของถั่วลิสงให้กับเกษตรกรใน
การประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 (ยกร่าง) โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้
ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ                    
 3.2 (ยกร่าง) แผนการปฏิบัติงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเรื่อง  

โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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 3.3 คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ตามรายชื่อดังนี้  
1.นางสาววันเพ็ญ  สิทธิชาติ           20   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
2.นางพยุง    วรรณชาติ                  8   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
3.นางนคร    เหล่าอินทร์            13/1   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
4.นางภิรมย์  โซติรัส        12  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
5.นางไพฑูรย์  จีนขม                  20/1  ม.5  ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
6.นางฉงน    สิทธิชาต ิ                 20  ม.5   ต.เนนิศาลา  จ.นครสวรรค์   
7. นางกรวย   นิลภา                     19  ม.5  ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
8.นางณชัชา   กันเสือ                 18/2 ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
9. นางสาวประเทือง  เล็กรัตน์         21  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
10.นางแสงเดือน  สิทธิชาติ            46  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์ 
 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ และหากมีเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติมสามารถแจ้งชื่อกับทาง

ผู้ใหญ่บ้านได้ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
มติที่ประชุม  ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

ไชยา บุญเลิศ/ยอด กันยาประสิทธิ์     ผู้จดรายงานการประชุม 
ไชยา บุญเลิศ/ยอด กันยาประสิทธิ์     ผู้พมิพ์รายงานการประชุม 

ปรีชา  กาเพ็ชร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ผนวก 4 
โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โครงการ โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้

ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

หลักการและเหตุผล 
 ถั่วลิสงเป็นพืชไร่วงศ์ถั่วที่สามารถปลูกได้ตลอดปี เป็นพืชที่เหมาะสมกับการปลูกในระบบปลูกพืช หรือ
ปลูกเป็นพืชไร่หลังนา โดยในปี 2563 จังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสง 186 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 
131,800 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 708.60 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร , 2563) แต่ถ้าเป็นพ้ืนที่
ปลูกอ่ืนๆที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรพบว่ามีพ้ืนที่ปลูกมากกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งสภาพพ้ืนที่ปลูก
พบทั้งสภาพไร่และพ้ืนที่ปลูกหลังการทำนา โดยพื้นที่ปลูกกระจายอยู่หลายอำเภอ เช่น ตาคลี ตากฟ้า หนองบัว 
พยุหะคีรี และ โกรกพระ โดยเฉพาะที่อำเภอโกรกพระ จะเป็นแหล่งผลิตถั่วลิสงแหล่งใหญ่ที่สุด เป็นการผลิตถั่ว
ลิสงในฤดูแล้งหรือหลังจากการทำนา นิยมผลิตเป็นถั่วลิสงในรูปฝักสด จากการศึกษาปัญหาของการผลิตถั่วลิสง
ในอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าเกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี การเลือกพันธุ์ปลูกไม่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่และมีพันธุ์ปนจำนวนมาก และการใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสมและต้นทุนการผลิตสู ง ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน 
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงให้เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่ 
เพ่ือนำเทคโนโลยีพันธุ์และการใช้ปุ๋ยกับการผลิตถั่วลิสงจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเข้าไปปรับใช้ และ
แก้ปัญหาตามประเด็นปัญหา และขยายผลสู่เครือข่ายเกษตรกร ให้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง 
เพ่ือยกระดับคุณภาพและผลผลิต ได้เกษตรกรร่วมทดสอบที่มีความรู้ และเข้าใจการจัดการผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่ 
สร้างองค์ความรู้การผลิตถั่วลิสงเฉพาะพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองในการผลิต และรักษา
ระดับผลผลิตไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค ์

4. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของถั่วลิสงในอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
5. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกร อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
6. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาท ตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ

ภาครัฐ เกษตรกรสามารถใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติงานโครงการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์
ในชุมชน และเป็นรูปแบบการมีบทบาทร่วมกับภาครัฐในการปฏิบัติโครงการแบบมีส่วนร่วม
โครงการอืน่ๆ ต่อไป 

 
สถานที่ดำเนินงาน 

1. พ้ืนที่เกษตรกรผู้ผลิตถั่วลิสง หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน  
 ปีงบประมาณปีพ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
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คณะผู้ดำเนินงาน 
 1. คณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการการทดสอบพันธุ์และการ
ใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 
 ดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1-5 ของระดับชั้นของความสำเร็จ (Milestone) ซึ่งกำหนดไว้
ในรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถดำเนินการตาม
ขั้นตอนการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 
  2. ร้อยละของจำนวนเกษตรกรภายในกลุ่มที่นำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงและการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม
ของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ในการผลิตถั่วลิสง 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถดำเนินการตาม
ขั้นตอนการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดเป็นร้อยละ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความพึงพอใจ
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับ
การผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 
 

ระดับคะแนน 
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการ
ทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ (ร้อยละ) 

65 70 75 80 85 
1 √     
2  √    
3   √   
4    √  
5     √ 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงและการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม
ของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ในการผลิตถั่วลิสง 
เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดเป็นร้อยละ (%) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากร้อยละของ
ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงและการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมของกรมวิชาการเกษตร
ไปใช้ในการผลิตถั่วลิสง 
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ผนวก 5 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน (1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564) 

โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  
เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างเดือนมกราคม-

มีนาคม 2564 
1.สถานการทั่วไป 
 ถั่วลิสงเป็นพืชไร่วงศ์ถั่วที่สามารถปลูกได้ตลอดปี เป็นพืชที่เหมาะสมกับการปลูกในระบบปลูกพืช หรือ
ปลูกเป็นพืชไร่หลังนา โดยในปี 2561 จังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสง 186 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 
131,800 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 708.60 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) แต่ถ้าเป็นพ้ืนที่
ปลูกอ่ืนๆที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรพบว่ามีพ้ืนที่ปลูกมากกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งสภาพพ้ืนที่
ปลูกพบทั้งสภาพไร่และพ้ืนที่ปลูกหลังการทำนา โดยพ้ืนที่ปลูกกระจายอยู่หลายอำเภอ เช่น ตาคลี ตากฟ้า 
หนองบัว พยุหะคีรี และ โกรกพระ โดยเฉพาะที่อำเภอโกรกพระ จะเป็นแหล่งผลิตถั่วลิสงแหล่งใหญ่ที่สุด เป็น
การผลิตถั่วลิสงในฤดูแล้งหรือหลังจากการทำนา นิยมผลิตเป็นถั่วลิสงในรูปฝักสด จากการศึกษาปัญหาของการ
ผลิตถั่วลิสงในอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าเกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี การเลือกพันธุ์ปลูกไม่
เหมาะสมกับพื้นท่ีและมีพันธุ์ปนจำนวนมาก และการใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสมและต้นทุนการผลิตสูง ขาดการปรับปรุง
บำรุงดิน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงให้เหมาะสม
เฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือนำเทคโนโลยีพันธุ์และการใช้ปุ๋ยกับการผลิตถั่วลิสงจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเข้า
ไปปรับใช้ และแก้ปัญหาตามประเด็นปัญหา และขยายผลสู่เครือข่ายเกษตรกร ให้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือยกระดับคุณภาพและผลผลิต ได้เกษตรกรร่วมทดสอบที่มีความรู้ และเข้าใจการจัดการ
ผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่ สร้างองค์ความรู้การผลิตถั่วลิสงเฉพาะพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเอง
ในการผลิต และรักษาระดับผลผลิตได้อย่างเหมาะสม 
2.การดำเนินงาน 
 2.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยเกษตรกร
ผู้ปลูกถั่วลิสง สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และสำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งแต่ละหน่วยงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโตรงการโดยตรง ตามที่กำหนด
ในวัตถุประสงค์ คือเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 
35 ราย ได้แก่ นายสามารถ คำหลาบ นางพยุง วรรณชาติ นางเนาวรัตน์ สมุทรไทย นางไพรฑูรย์ จีนขม น.ส.
วันเพ็ญ สิทธิชาติ นายวิเชียร ทิพมงคล นางโชติกา เล็กรัตน์ น.ส.อำพร เชื้อเขตกรรม นายบุญยืน หมวกเหล็ก 
นางทัศมา คำหลาบ นางวรรณา โชติรัส นางนคร เหล่าอินทร์ นางสมบัติ บัวเทศ นางภิรมย์ โชติรัส นางฉงน 
สิทธิชาติ น.ส.ประเทือง เล็กรัตน์ นางณัชชา กันเสือ นางกรวย นิลภา นายประเพียร โชติรัส นายรันดร อบรม 
นางบุญชู เทเพล นางมาลัย เจ้าเจ็ด นางแตงไทย เล็กรัตน์ นายมณเทียร เชื้อเขตกรรม นายอำนาจ โชติรัส 
นายธีรเดช นิลภา นายวิทวัส วรรณชาติ นางดลพร ชาติวรรณ นายธีรพล โชติรัส นายเทียง เหล่าอินทร์ นาย
มังกร นิลภา นายสมหมาย คำหลาบ นางชอบ เนียรพาล นายบังอร ไวยธัญกิจ และว่าที่ร้อยตรีหญิงสินีนาฎ 
คำหลาบ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็นแหล่งทุน 
การจัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำทางความคิด ได้แก่ 
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 1.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวลิสง หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นกลุ่ม
เกษตรกรในข้อข้างต้นเป็นสมาชิก 
 2. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์
พืชลพบุรี และบริษัทกรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญ หรือมีบทบาทอำนาจที่ส่งผลกระทบ
ต่อความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และสำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
 2.2 จัดทำคำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีคำสั่ง สวพ.5 ที่ 3/2564ลงวันที่ 7 
มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่ เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ (ภาคกลาง) เป็นที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานคณะทำงาน  
นางสาวเครือวัลย์  บุญเงินผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สวพ.5 นางอรอนงค์  สอนสุขผู้อำนวยการกลุ่มประสาน
และบริหารนโยบาย สวพ.5 นายวีระพงษ์  เย็นอ่วมนักวิชาการเกษตรชำนาญการ สวพ.5 นางสาวระพีพรรณ  
ชั่งใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวม .ลพบุรี นายณพงษ์  วสยางกูรนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ .
นครสวรรค์ นางสิริรัตน์  พุ่มพวงเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.นครสวรรค์ เกษตรอำเภอโกรกพระ
หรือผู้แทนผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ผู้แทนบริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัดนาย
สามารถ คำหลาบ ผู้แทนเกษตรกร เป็นคณะทำงาน นายไชยา บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ .
นครสวรรค์ คณะทำงานและเลขานุการนายยอด  กันยาประสิทธิ์ นักวิชาการเกษตร ศวพ .นครสวรรค์ 
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.3 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1 /2564 วันที่ 12มกราคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์โดยนายปรีชา  กาเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งสรุปผลการประชุมดังนี้ 

๑) แจ้งคำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีคำสั่ง สวพ.5 ที่ 3/2564 ลงวันที่ 
7 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่ เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ (ภาคกลาง) เป็นที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์  เป็น
ประธานคณะทำงาน  นางสาวเครือวัลย์  บุญเงินผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สวพ.5 นางอรอนงค์  สอนสุข 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.5 นายวีระพงษ์  เย็นอ่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
สวพ.5 นางสาวระพีพรรณ  ชั่งใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวม.ลพบุรี นายณพง ษ์  วสยางกูร 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.นครสวรรค์ นางสิริรัตน์  พุ่มพวง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.
นครสวรรค์ เกษตรอำเภอโกรกพระหรือผู้แทน ผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนบริษัท 
กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด นายสามารถ คำหลาบ ผู้แทนเกษตรกร เป็นคณะทำงาน นายไชยา บุญเลิศ  
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงาน และเลขานุการ นายยอด  กันยาประสิทธิ์
นักวิชาการเกษตร ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการโดยให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
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 1. จัดทำกรอบแนวทางและกระบวนการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็น และการเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานโครงการ การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตถั่ว
ลิสงในจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2564 

 2. จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมให้สอดคล้อง
กับกรอบแนบทางในข้อ 1 และรายงานผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีทราบ โดยโครงการ/
แผนปฏิบัติการระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด แ ละ
เป้าหมาย ที่สามารถวัดและประเมินได้อย่างรูปธรรม 
  3. ดำเนินการตามโครงการ/แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยการติดตามความ
ต้องการของการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการ/แผนปฏิบัติการในข้อ 2 พร้อมสรุปผล
ความก้าวหน้าในการดำเนินการเสนอผู้บริหารและสื่อสารให้ประชาชนผู้มีส่วนเสียรับทราบ 
  4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการ และเผยแพร่แก่
ประชาชนผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
  5. จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะของการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
  6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 2) ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการ ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
กับกรมวิชาการเกษตร ในปีงบประมาณ 2564 ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 13 ได้คัดเลือกโครงการ 
โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีกระบวนการในการ
ทำงาน สำหรับประเมินผลการให้คะแนนตามเกณฑ์ ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5และ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ จะได้ดำเนินตามขั้นตอนต่อไป  
 3) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม และการปลูกถ่ัว
ลิสงหลังนา โดย นายไชยา  บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
การปลูกถั่วลิสงหลังนา ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการหยอดเมล็ดพันธุ์คือ ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือน
ธันวาคม จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่าการปลูกล่าช้าในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม รวมทั้งช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะการเกิดโรคยอดไหม้ ความเสี่ยงจากการขาด
น้ำ ในช่วงปลายฤดูปลูกหรือช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว และเมล็ดไม่งอกเนื่องจากกระทบหนาว หรืออุณหภูมิต่ำ
กว่า 12 องศาเซลเซียส ส่วนการเลือกพันธุ์ถั่วลิสง  การปลูกถั่วลิสงในปัจจุบันเกษตรกรควรปลูกตามความ
ต้องการใช้ผลผลิตของตลาด คือ ใช้ผลผลิตในรูปฝักสด เช่น ถั่วลิสงต้มทั้งฝักสด และการใช้ผลผลิตในรูป ฝัก
แห้ง ซึ่งต้องเลือกพันธุ์ที่ใช้เพาะปลูกให้เหมาะสม คือ  
 1. พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักสด ถ้าเป็นถั่วลิสงต้มสดทั้งฝักนิยมใช้พันธุ์ ที่มีเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อฝัก เช่น 
สุโขทัย 38 กาฬสินธุ์ 1 ซึ่ง 2 พันธุ์นี้มี เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง เช่น ที่ปลูกในแถบจังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายก 
ลำปาง ฯลฯ อย่างไรก็ตามพันธุ์ถั่วลิสงต้มสดทั้งฝักที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีอ่อนยังนิยม ปลูกในบางแหล่ง เช่น ที่ จ.
ขอนแก่น จ.อุตรดิตถ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นพันธุ์พ้ืนเมือง ส่วนพันธุ์ที่ทางราชการรับรองและสามารถทำเป็นถั่วต้มได้ 
เช่น พันธุ์ขอนแก่น 60 - 2 และขอนแก่น 4  การเลือกพันธุ์ถั่วลิสงเพ่ือใช้เพาะ ปลูกนั้น ควรพิจารณาเลือก
ปลูกพันธุ์ตามความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึง สภาพแวดล้อมที่ปลูกด้วย เช่น ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์
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ต่ำ ควรเลือกปลูก พันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดปานกลาง ในสภาพที่มีฝนช่วงสั้นและค่อนข้างแล้ง  ควรเลือก พันธุ์ที่มี
อายุสั้น เช่น ถั่วลิสงต้มสดทั้งฝัก 
 2. พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักแห้ง นิยมใช้พันธุ์ที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูอ่อน สำหรับพันธุ์ที่มีการรับรอง และ
โรงงานกะเทาะถั่วลิสงต้องการมาก คือ พันธุ์ไทนาน 9 ขอนแก่น 60 - 1 ขอนแก่น 5 และขอนแก่น 4 หรือ
พันธุ์ พื้นเมืองที่มีลายฝักชัดเจนมี 2 - 3 เมล็ดต่อฝัก เช่น ที่ปลูกในจังหวัดนครสวรรค์ และลำปาง ถั่วลิสงเมล็ด
โต (จัมโบ้) แม้ว่าเมล็ดจะเป็นที่ต้องการของตลาดผู้แปรรูป เป็นอย่างมาก แต่โรงงานกะเทาะที่ รับซื้อถั่วลิสง
พันธุ์นี้ยังไม่มีในท้องถิ่น ดังนั้น หากเกษตรกรผู้สนใจจะปลูกควร สามารถจัดการทั้งระบบได้ เช่น กะเทาะถั่ว
ลิสง  
 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 หรือพันธุ์ KK4401 ได้รับการรับรองพันธุ์วันที่ 13 มกราคม 2554 จัด
อยู่ในประเภท valencia ปลูกด้วยอัตราประชากร 32,000-48,000 ต้นต่อไร่ โดยใช้ระยะระหว่างแถว 40 
เซนติเมตร หยอด 2-3 เมล็ดต่อหลุม ห่างกัน 25 เซนติเมตร หรือหยอดให้มีจำนวนต้น 8-15 ต้นต่อเมตร ใช้
เวลาในการงอก 7-10 วัน อายุออกดอก 25-30 วัน อายุเก็บเกี่ยวเป็นถั่วฝักสดสำหรับต้ม 75-90 วัน เก็บ
เกี่ยวเป็นถั่วฝักแห้ง 95-110 วัน มีทรงต้นพุ่มตรง ใบสีเขียว แตกกิ่งแบบ sequential branching มีดอกบน
ลำต้นหลักและทุกข้อของกิ่งแขนง ดอกสีเหลือง ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 
16-8-8 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว แต่อ่อนแอต่อโรคราสนิมและ
ใบจุดดำ และโรคยอดไหม้ ติดฝักเป็นกระจุกรอบโคนต้น 21-25 ฝักต่อหลุม มี 1-4 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ด
สีชมพู การกะเทาะ 64-67 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตฝักสด 643-786 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 289 
กิโลกรัมต่อไร่ มีน้ำหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 49.9 กรัม ลักษณะเด่น มีขนาดเมล็ดโต โดยน้ำหนัก 100 เมล็ด 
เท่ากับ 49.9 กรัม ซึ่งโตกว่าถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 ที่มีน้ำหนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 43.0 
และ 47.5 กรัม ตามลำดับ 2. ให้ผลผลิตฝักแห้ง 289 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงใกล้เคียงกับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 
และขอนแก่น 5 ที่ให้ผลผลิต 288 และ 290 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 3. ใหผ้ลผลิตฝักสด 643 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์ขอนแก่น 5 (646 กิโลกรัมต่อไร่) แต่สูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 ร้อยละ 5 และให้ผลผลิตฝัก
สด 786 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ากลุ่มพันธุ์ถั่วลิสงฝักสดสำหรับต้มจึงเหมาะสำหรับทำเป็นถั่วต้ม 4. ค่อนข้าง
ทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว (เชื้อสาเหตุ Sclerotium rolfsii) พ้ืนที่แนะนำ ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 มี
เสถียรภาพในการให้ผลผลิตดี สามารถปลูกได้ทั่วไปในสภาพการผลิตถั่วลิสงของประเทศไทย 
 การปลูกและดูแลรักษาการผลิตถั่วลิสงให้ได้ผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพควรมีวิธีการปฏิบัติตามหลัก
วิชาการดังนี้ 
 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่ใช้ปลูกควรมีความงอกไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดพันธุ์
ต้องสมบูรณ์ไม่แตกหัก เยื่อหุ้มเมล็ดไม่มีรอยฉีกขาด ไม่มีร่องรอยการทำลายของแมลง สีไม่คล้า เมล็ดพันธุ์ที่ได้
จากการกะเทาะฝักด้วยมือจะมีคุณภาพดีกว่าเมล็ดที่ได้จากการกะเทาะด้วยเครื่อง นอกจากนี้เมล็ดถั่วลิสงที่
เก็บไว้ในสภาพอุณหภูมิปกติทั่วไปเป็นเวลานานกว่า 6-8 เดือน จะมีความงอกต่ำไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นเมล็ด
พันธุ์  
 การเตรียมดินปลูกถั่วลิสง ควรไถตากดิน (ไถดะ) ก่อนปลูก 7-14 วัน เก็บเศษซากพืชที่มีอยู่ในแปลง
ทิ้ง เพ่ือทำลายเชื้อโรคและศัตรูพืชที่อยู่ในดิน ดินสำหรับปลูกถั่วลิสงที่มีความเป็นกรดรุนแรง โดยมีค่าพีเอช 
(pH) ต่ำกว่า 5.5 จึงต้องปรับสภาพดินเพ่ือให้ดินสำหรับปลูกถั่วลิสงมีค่า pH ใกล้เคียงหรือเท่ากบั 6.5 ดังนั้น
ก่อนปลูกถั่วลิสงควรหว่านปูนขาว หินปูนบด และปูนโดโลไมต ์ ในอัตราระหว่าง 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ 
ปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับค่าความต้องการปูน ของดินเป็นหลัก แล้วไถกลบทิ้งไว้ประมาณ 14 วัน จากนั้นไถ
พรวน 1 ครั้ง การปลูกโดยอาศัยน้ำชลประทานควรยกร่องปลูกเพ่ือความสะดวกในการให้น้ำ การยกร่องปลูก
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ควรยึดหลักดินเลวปลูกถี่ดินดีปลูกห่าง คือถ้าดินดีให้ปลูกแถวห่างกว่าดินเลว การเลือกใช้ระยะระหว่างแถวที่
พอเหมาะจะทำให้ผลผลิตสูงสุด และยังเป็นการควบคุมวัชพืชได้ด้วย ถ้าปลูกแถวห่างเกินไป เมื่อต้นถั่วลิสง
เจริญเต็มที่แล้ว พุ่มใบยังคลุมไม่ชิดกัน นอกจากนี้จะเป็นการสูญเสียพ้ืนที่ว่างเปล่าระหว่างแถว และยังทำให้
วัชพืชขึ้นมารบกวนด้วย ระยะแถวที่เหมาะสมสาหรับปลูกถั่วลิสงที่นิยมมี 2 แบบ ได้แก่ ปลูกระยะระหว่างร่อง 
50 เซนติเมตร และระยะระหว่างร่อง 75เซนติเมตร (ปาริชาติและคณะ, 2557) ส่วนดินที่ปลูกในที่นาฤดู
แล้ง มีการให้น้ำ ควรยกแปลงให้ดินมีการระบายน้ำดี ขนาดของแปลงกว้างประมาณ 60-90  เซนติเมตร  
ปลูก 2-3 แถวระยะปลูกระหว่างต้น 20  เซนติเมตร ระยะระหว่างแถวประมาณ 30-50  เซนติเมตร ขึ้นอยู่
กับพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของดินถ้าหากปลูกถั่วลิสงพันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดปานกลาง เช่น พันธุ์ไทนาน 9 
ขอนแก่น 5 ขอนแก่น 4 ฯลฯ  ควรใช้ระยะระหว่างต้น x ระยะระหว่างแถว 20 x 30  เซนติเมตร หากปลูก
ถั่วลิสงเมล็ดโต (จัมโบ้) และพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 ควรใช้ระยะระหว่างต้น x ระยะระหว่างแถว 20 x 50  
เซนติเมตร  
 ลักษณะดินที่เหมาะสมกับการปลูกถั่วลิสงและการเตรียมดิน ลักษณะดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วน
ปนทราย หน้าดินลึกมีการระบายน้ำดีไม่มีน้ำขัง  ในกรณีที่เกษตรกรปลูกถ่ัวลิสงเป็นพ้ืนที่มาก ๆ หรือเป็นกลุ่ม
ผู้ปลูกรายใหญ่  หากมีการวิเคราะห์ดินเพ่ือปรับสภาพดินก่อนปลูกเพ่ือประกอบเป็นคำแนะนำสำหรับการใช้
ปุ๋ยถั่วลิสงแล้วจะทำให้ใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ค่าวิเคราะห์ดินที่เหมาะสมกับการปลูกถั่ว
ลิสงควรเป็นดังนี้  
 -  ความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 5.8-6.5 
 -  อินทรียวัตถุ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.5 
 -  ฟอสฟอรัสที่ละลายน้ำได้ มากกว่า 10 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) 
 -  โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ มากกว่า 30 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) 
 -  แคลเซียม มากกว่า 200 ส่วนต่อล้านส่วน  (ppm)  สำหรับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ขอนแก่น 5 
ขอนแก่น 60-1 ฯลฯ ซึ่งมีขนาดเมล็ดปานกลาง ส่วนถั่วลิสงพันธุ์เมล็ดโต (จัมโบ้) ค่าแคลเซียมในดินที่
วิเคราะห์ได้ควรมีค่ามากกว่า 400 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) 
 สิ่งที่เกษตรกรพึงปฏิบัติในการปลูกถั่วลิสงในขั้นตอนของการเตรียมดินคือ ดินต้องร่วนซุย โดยการไถ
ดินลึกประมาณ 15-20  เซนติเมตร  พรวนและคราด  กำจัดวัชพืช หากดินเป็นกรดควรใส่ปูน หรือหิน
ฟอสเฟตตามค่าความต้องการปูนที่ได้จากผลการวิเคราะห์ดิน  ซึ่งหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ดินสามารถให้
คำแนะนำได้ ควรปรับสภาพดินให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.8-6.5  การปรับสภาพดินให้
เหมาะสมจะช่วยทำให้ธาตุอาหารพืชสามารถละลายออกมาและเป็นประโยชน์กับรากพืชที่จะดึงดูดไปใช้ในการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่  ในกรณีดินด่าง-ด่างจัด เช่น ดินที่มีวัตถุต้นกำเนิดดินเกิดจากหินปูน  
ควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยที่มีฤทธิ์ตกค้างเป็นกรด  เช่น  แอมโนเนียมซัลเฟต  ใส่ตามอัตราแนะนำ 
 การวิเคราะห์ดินเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตพืช ค่าวิเคราะห์ดินบอกให้
ทราบว่า ดินมีธาตุอาหารพืชต่างๆในรูปที่เป็นประโยชน์และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของพืชมาก
น้อยเพียงใด เป็นเครื่องมือการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการของพืช รวมทั้งให้
ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการผลิตพืช และการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน หมายถึงการใช้ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เป็นวิธีการใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคำแนะนำปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดินกับพืชถั่วเศรษฐกิจร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ดังนี้ ปริมาณอินทรียวัตถุ มีปริมาณน้อย
กว่าร้อยละ1 และมากกว่าร้อยละ 1  ต้องใส่ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุไนโตรเจน(N) 3 และ 0 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ 
ส่วนปริมาณฟอสฟอรัส(P) มีปริมาณ น้อยกว่า 8  8ถึง12 และมากกว่า 12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ต้องใส่
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ปุ๋ยเคมีที่ให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ เท่ากับ 9  6 และ 3 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ และส่วนปริมาณ
โพแทสเซียม(K) มีปริมาณ น้อยกว่า 40,  40 ถึง 80 และมากกว่า 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ต้องใส่ปุ๋ยเคมีที่
ให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ เท่ากับ 6, 3 และ 0 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ อีกท้ังการใช้ปุ๋ยชีวภาพไร
โซเบียมจะช่วยให้ถั่วเพ่ิมผลผลิตได้สูงขึ้น  ไรโซเบียมเป็นจุลินทรีย์ดินชนิดหนึ่งซึ่งเมือ่เข้าไปสร้างปมรากถั่วแล้ว
จะมีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถตรึงไนโตรเจนที่มีอยู่มากมายในอากาศ มาสร้างเป็น สารประกอบไนโตรเจน 
ให้พืชถั่วนำไปใช้ในการเจริญเติบโต เพ่ิมผลผลิต และอาจมีบางส่วนที่เหลือเกิน จะถูกปลดปล่อยลงดิน แต่ไร
โซเบียมที่มีอยู่ในดินเดิม อาจจะมีมากน้อยแตกต่างกันไป หรือไม่มีเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน และชนิดของ
ไรโซเบียม  ดินที่ไม่เคยปลูกถั่ว หรือดินร่วนทราย อาจจะไม่มีหรือมีไรโซเบียมเดิมในดินน้อยมาก และไร
โซเบียมที่มีอยู่เดิมนั้นอาจไม่สามารถตรึงไนโตรเจน  ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านปุ๋ยชีวภาพได้มีการพัฒนานาขึ้ น
มาก มีการคัดเลือกไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับถั่วชนิดนั้นๆ ผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมให้
เกษตรกรนำไปใช้คลุกกับเมล็ดถั่วก่อนปลูก นอกจากช่วยเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของถั่วแล้ว ยังช่วยลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมรว่มกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน   
 การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมคลุกเมล็ดถั่วก่อนปลูก เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกร
ประสบความสำเร็จได้ เพราะนอกจากจะช่วยเพ่ิมผลผลิตแล้ว ยังเป็นการประหยัดเงินตราที่จะรั่วไหลออก
ต่างประเทศในการสั่งซื้อปุ๋ยไนโตรเจนเข้ามาใช้ได้ระดับหนึ่ง โดยประมาณว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนกับพืช
ถั่วประมาณ 20-30 กก.ต่อไร่ (ปริมาณต่ำสุดที่ใช้) คิดเป็นค่าปุ๋ยยูเรีย ที่เกษตรกรใช้ประมาณ 240-360 
บาท เมื่อคิดพ้ืนที่ปลูกถั่วทั้งหมดที่มีประมาณ 4 ล้านไร่ จะเสียเงินในการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ือปลูกถั่วปีละ
ประมาณ 960-1,440 ล้านบาท ถ้าหากเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมแทนปุ๋ยไนโตรเจนจะช่วยลด
ต้นทุนการผลิตหรือลดการใช้ปุ๋ยได้ถึงปีละ 960-1,440 ล้านบาท 
 การใส่ยิปซัมควรหลังใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง โดยใส่ยิปซัมในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการหว่าน
กระจายในพ้ืนที่ด้านในระหว่างแถวพืชปลูกบนสันร่อง แล้วคลาดกลบลงดินตื้นๆ การใส่ยิปซัมในระยะนี้ ซึ่ง
เป็นระยะที่ถั่วลิสงกำลังออกดอก มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือใช้เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารรองที่เรียกว่า ธาตุ
แคลเซียม ซึ่งจะมีผลทำให้ถั่วลิสงติดฝักท่ีมีความสมบูรณ์ มีเมล็ดเต็มฝัก และเมล็ดมีคุณภาพดี  
 การป้องกันกำจัดโรคถั่วลิสง โดยโรคโคนเน่า หรือโคนเน่าขาด เป็นโรคที่สำคัญในการผลิตถั่วลิสง มี
สาเหตุ จากเชื้อรา Aspergillus niger และสามารถแพร่กระจายได้หลายทางรวมถึงติดมากับเมล็ดพันธุ์ โดย
ลักษณะอาการ ต้นเหี่ยวเหลือง ยุบตัว โคนต้นเป็นแผลสีน้ำตาล พบกลุ่มสปอร์สีดำปกคลุมบริเวณแผล เมื่อ
ถอนขึ้นมาส่วนลำต้นจะขาดจากส่วนราก พบโรคทุกแหล่งและทุกฤดูปลูก เชื้อราสามารถติดไปกับเมล็ดและ
อาศัยอยู่ในดิน ระบาดรุนแรงในระยะกล้า อายุ 7-28 วัน เมื่อฝนทิ้งช่วงประมาณ 7 วัน แล้วมีฝนตก การ
ป้องกันกำจัด คือ ไม่ควรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นานเกิน 6 เดือน เพราะจะทำให้ต้นกล้าเป็นโรครุนแรง เก็บเกี่ยวถั่ว
ลิสงตามอายุของพันธุ์ ตามที่ระบุ และคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามคำแนะนำ คื อ 
สารเคมี คาร์เบนดาซิม 50%WP อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม   
 ในการประชุม คณะทำงาน และเกษตรกร ผู้ร่วมประชุม ได้มีข้อ ถาม – ตอบ ดังนี้ 

นายสามารถ คำหลาบ ผู้ใหญ่บ้าน อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรได้นำเทคโนโลยี
เรื่องการแปรรูปและการตลาดมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเพ่ือเป็นแนวท่างและช่องทางที่จะสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับถั่วลิสงและสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 

ประธาน มอบหมายให้นายไชยา  บุญเลิศ ไปเตรียมความพร้อมเรื่องการการแปรรูปและ
การตลาดมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในการประชุมครั้งต่อไป 
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4) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตาม
รายชื่อดังนี้  

1.นาสาววันเพ็ญ  สิทธิชาติ           20   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
2.นางพยุง    วรรณชาติ                8   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
3.นางนคร    เหล่าอินทร์          13/1   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
4.นางภิรมย์  โซติรัส      12  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
5.นางไพฑูรย์  จีนขม                20/1  ม.5  ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
6.นางฉงน    สิทธิชาต ิ               20  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
7. นางกรวย   นิลภา                   19  ม.5  ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
8.นางณัชชา   กันเสือ               18/2 ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
9. นางสาวประเทือง  เล็กรัตน์        21  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    

 10.นางแสงเดือน  สิทธิชาติ           46  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค ์
 

2.4 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโดยได้จัดทำแปลงทดสอบ และติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผน โดยเข้าไปเก็บข้อมูลเกษตรกร และเก็บตัวอย่างดินในแปลง
ต้นแบบ จำนวน 10 รายรายละ 2 ไร่โดยการทดสอบเทคโนโลยีเป็นการเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี ดังนี้ 

วิธีปฏิบัติ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
พันธุ์ -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 

การป้องกันโรค 
-คลุกสารเคมี คาร์เบนดาซิม 50%WP อัตรา 
5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ป้องกันโรค
เน่า 

-ไม่คลุกสารเคมีป้องกันโรค 

การใส่ปุ๋ย 

-ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วลิสง 
- ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(อัตราตาม
คำแนะนำเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม) 
(กรมวิชาการเกษตร, 2553)  ใส่พร้อมปลูก 
โดยโรยก้นร่องหรือข้างแถวปลูกแล้วพรวน
กลบ 

-ไม่ใช่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
-ใส่ปุ๋ยเคมี 1 ครั้ง ที่ 15 วันหลังปลูกสูตร 
15-15-15 ผสมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 
25 กก./ไร่ หรือ 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร ่

การแก้ปัญหา
เมล็ดลีบ 

-ใส่วัสดุปรับปรุงดิน (ยิปซั่ม) อัตรา 50 กก./
ไร่ โดยโรยชิดแถวปลูกในระยะแทงเข็ม 

-ไม่มีการแก้ไข 

ทั้งสองกรรมวิธีมีดำเนินการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ดำเนินการตามวิธีการเกษตรกร 

นอกเหนือจากเกษตรกรต้นแบบยังได้มีเกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร นำไปปรับ
ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอีก 25 ราย โดยมี 12 รายได้นำเทคโนโลยีด้านปุ๋ยและพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ ส่วนที่เหลือได้
นำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดูแลรักษาแปลง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนมีนาคมถึง เดือนเมษายน 
2564 
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ผนวก 6 

รายงานความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน (1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564) 
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  

เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2564 

1.สถานการทั่วไป 
 ถั่วลิสงเป็นพืชไร่วงศ์ถั่วที่สามารถปลูกได้ตลอดปี เป็นพืชที่เหมาะสมกับการปลูกในระบบปลูกพืช หรือ
ปลูกเป็นพืชไร่หลังนา โดยในปี 2561 จังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสง 186 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 
131,800 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 708.60 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) แต่ถ้าเป็นพ้ืนที่
ปลูกอ่ืนๆที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรพบว่ามีพ้ืนที่ปลูกมากกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งสภาพพ้ืนที่
ปลูกพบทั้งสภาพไร่และพ้ืนที่ปลูกหลังการทำนา โดยพ้ืนที่ปลูกกระจายอยู่หลายอำเภอ เช่น ตาคลี ตากฟ้า 
หนองบัว พยุหะคีรี และ โกรกพระ โดยเฉพาะที่อำเภอโกรกพระ จะเป็นแหล่งผลิตถั่วลิสงแหล่งใหญ่ที่สุด เป็น
การผลิตถั่วลิสงในฤดูแล้งหรือหลังจากการทำนา นิยมผลิตเป็นถั่วลิสงในรูปฝักสด จากการศึกษาปัญหาของการ
ผลิตถั่วลิสงในอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าเกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี การเลือกพันธุ์ปลูกไม่
เหมาะสมกับพื้นท่ีและมีพันธุ์ปนจำนวนมาก และการใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสมและต้นทุนการผลิตสูง ขาดการปรับปรุง
บำรุงดิน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงให้เหมาะสม
เฉพาะพ้ืนที่ เพื่อนำเทคโนโลยีพันธุ์และการใช้ปุ๋ยกับการผลิตถั่วลิสงจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเข้า
ไปปรับใช้ และแก้ปัญหาตามประเด็นปัญหา และขยายผลสู่เครือข่ายเกษตรกร ให้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือยกระดับคุณภาพและผลผลิต ได้เกษตรกรร่วมทดสอบที่มีความรู้ และเข้าใจการจัดการ
ผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่ สร้างองค์ความรู้การผลิตถั่วลิสงเฉพาะพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเอง
ในการผลิต และรักษาระดับผลผลิตได้อย่างเหมาะสม 
2.การดำเนินงาน 
 2.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยเกษตรกร
ผู้ปลูกถั่วลิสง สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และสำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งแต่ละหน่วยงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโตรงการโดยตรง ตามที่กำหนด
ในวัตถุประสงค์ คือเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 
35 ราย ไดแ้ก่ นายสามารถ คำหลาบ นางพยุง วรรณชาติ นางเนาวรัตน์ สมุทรไทย นางไพรฑูรย์ จีนขม น.ส.
วันเพ็ญ สิทธิชาติ นายวิเชียร ทิพมงคล นางโชติกา เล็กรัตน์ น.ส.อำพร เชื้อเขตกรรม นายบุญยืน หมวกเหล็ก 
นางทัศมา คำหลาบ นางวรรณา โชติรัส นางนคร เหล่าอินทร์ นางสมบัติ บัวเทศ นางภิรมย์ โชติรัส นางฉงน 
สิทธิชาติ น.ส.ประเทือง เล็กรัตน์ นางณัชชา กันเสือ นางกรวย นิลภา นายประเพียร โชติรัส นายรันดร อบรม 
นางบุญชู เทเพล นางมาลัย เจ้าเจ็ด นางแตงไทย เล็กรัตน์ นายมณเทียร เชื้อเขตกรรม นายอำนาจ โชติรัส 
นายธีรเดช นิลภา นายวิทวัส วรรณชาติ นางดลพร ชาติวรรณ นายธีรพล โชติรัส นายเทียง เหล่าอินทร์ นาย
มังกร นิลภา นายสมหมาย คำหลาบ นางชอบ เนียรพาล นายบังอร ไวยธัญกิจ และว่าที่ร้อยตรีหญิงสินีนาฎ 
คำหลาบ 
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็นแหล่งทุน 
การจัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำทางความคิด ได้แก่ 
 1.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวลิสง หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นกลุ่ม
เกษตรกรในข้อข้างต้นเป็นสมาชิก 
 2. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์
พืชลพบุรี และบริษัทกรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการสนับสนุน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญ หรือมีบทบาทอำนาจที่ส่งผลกระทบ
ต่อความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และสำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
 2.2 จัดทำคำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีคำสั่ง สวพ.5 ที่ 3/2564ลงวันที่ 7 
มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ ยที่ เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ (ภาคกลาง) เป็นที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานคณะทำงาน  
นางสาวเครือวัลย์  บุญเงินผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สวพ.5 นางอรอนงค์  สอนสุขผู้อำนวยการกลุ่มประสาน
และบริหารนโยบาย สวพ.5 นายวีระพงษ์  เย็นอ่วมนักวิชาการเกษตรชำนาญการ สวพ.5 นางสาวระพีพรรณ  
ชั่งใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวม.ลพบุรี นายณพงษ์  วสยางกูรนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.
นครสวรรค์ นางสิริรัตน์  พุ่มพวงเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ .นครสวรรค์ เกษตรอำเภอโกรกพระ
หรือผู้แทนผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ผู้แทนบริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัดนาย
สามารถ คำหลาบ ผู้แทนเกษตรกร เป็นคณะทำงาน นายไชยา บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.
นครสวรรค์ คณะทำงานและเลขานุการนายยอด  กันยาประสิทธิ์ นักวิชาการเกษตร ศวพ .นครสวรรค์ 
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.3 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 /2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์โดยนายปรีชา  กาเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งสรุปผลการประชุมดังนี้ 

๑) แจ้งคำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีคำสั่ง สวพ.5 ที่ 3/2564 ลงวันที่ 
7 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่ เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ (ภาคกลาง) เป็นที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็น
ประธานคณะทำงาน  นางสาวเครือวัลย์  บุญเงินผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สวพ.5 นางอรอนงค์  สอนสุข 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.5 นายวีระพงษ์  เย็นอ่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
สวพ.5 นางสาวระพีพรรณ  ชั่งใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวม.ลพบุรี นายณพงษ์  วสยางกูร 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.นครสวรรค์ นางสิริรัตน์  พุ่มพวง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ .
นครสวรรค์ เกษตรอำเภอโกรกพระหรือผู้แทน ผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนบริษัท 
กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด นายสามารถ คำหลาบ ผู้แทนเกษตรกร เป็นคณะทำงาน นายไชยา บุญเลิศ  
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงาน และเลขานุการ นายยอด  กันยาป ระสิทธิ์
นักวิชาการเกษตร ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการโดยให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าทีด่ังนี้ 
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 1. จัดทำกรอบแนวทางและกระบวนการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็น และการเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานโครงการ การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตถั่ว
ลิสงในจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2564 

 2. จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมให้สอดคล้อง
กับกรอบแนบทางในข้อ 1 และรายงานผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีทราบ โดยโครงการ/
แผนปฏิบัติการระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมาย ที่สามารถวัดและประเมินไดอ้ย่างรูปธรรม 
  3. ดำเนินการตามโครงการ/แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยการติดตามความ
ต้องการของการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการ/แผนปฏิบัติการในข้อ 2  พร้อมสรุปผล
ความกา้วหน้าในการดำเนินการเสนอผู้บริหารและสื่อสารให้ประชาชนผู้มีส่วนเสียรับทราบ 
  4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการ และเผยแพร่แก่
ประชาชนผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
  5. จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะของการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
  6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 2) ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการ ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
กับกรมวิชาการเกษตร ในปีงบประมาณ 2564 ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 13 ได้คัดเลือกโครงการ 
โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีกระบวนการในการ
ทำงาน สำหรับประเมินผลการให้คะแนนตามเกณฑ์ ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5และ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ จะได้ดำเนินตามขั้นตอนต่อไป  
 3) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม และการปลูกถ่ัว
ลิสงหลังนา โดย นายไชยา  บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
การปลูกถั่วลิสงหลังนา ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการหยอดเมล็ดพันธุ์คือ ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือน
ธันวาคม จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่าการปลูกล่าช้าในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม รวมทั้งช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะการเกิดโรคยอดไหม้ ความเสี่ยงจากการขาด
น้ำ ในช่วงปลายฤดูปลูกหรือช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว และเมล็ดไม่งอกเนื่องจากกระทบหนาว หรืออุณหภูมิต่ำ
กว่า 12 องศาเซลเซียส ส่วนการเลือกพันธุ์ถั่วลิสง  การปลูกถั่วลิสงในปัจจุบันเกษตรกรควรปลูกตามความ
ต้องการใช้ผลผลิตของตลาด คือ ใช้ผลผลิตในรูปฝักสด เช่น ถั่วลิสงต้มทั้งฝักสด และการใช้ผลผลิตในรูป ฝัก
แห้ง ซึ่งต้องเลือกพันธุ์ที่ใช้เพาะปลูกให้เหมาะสม คือ  
 1. พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักสด ถ้าเป็นถั่วลิสงต้มสดทั้งฝักนิยมใช้พันธุ์ ที่มีเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อฝัก เช่น 
สุโขทัย 38 กาฬสินธุ์ 1 ซึ่ง 2 พันธุ์นี้มี เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง เช่น ที่ปลูกในแถบจังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายก 
ลำปาง ฯลฯ อย่างไรก็ตามพันธุ์ถั่วลิสงต้มสดทั้งฝักที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีอ่อนยังนิยม ปลูกในบางแหล่ง เช่น ที่ จ.
ขอนแก่น จ.อุตรดิตถ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นพันธุ์พ้ืนเมือง ส่วนพันธุ์ที่ทางราชการรับรองและสามารถทำเป็นถั่วต้มได้ 
เช่น พันธุ์ขอนแก่น 60 - 2 และขอนแก่น 4  การเลือกพันธุ์ถั่วลิสงเพ่ือใช้เพาะ ปลูกนั้น ควรพิจารณาเลือก
ปลูกพันธุ์ตามความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึง สภาพแวดล้อมที่ปลูกด้วย เช่น ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์
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ต่ำ ควรเลือกปลูก พันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดปานกลาง ในสภาพที่มีฝนช่วงสั้นและค่อนข้างแล้ง  ควรเลือก พันธุ์ที่มี
อายุสั้น เช่น ถั่วลิสงต้มสดทั้งฝัก 
 2. พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักแห้ง นิยมใช้พันธุ์ที่มี เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูอ่อน สำหรับพันธุ์ที่มีการรับรอง และ
โรงงานกะเทาะถั่วลิสงต้องการมาก คือ พันธุ์ไทนาน 9 ขอนแก่น 60 - 1 ขอนแก่น 5 และขอนแก่น 4 หรือ
พันธุ์ พื้นเมืองที่มีลายฝักชัดเจนมี 2 - 3 เมล็ดต่อฝัก เช่น ที่ปลูกในจังหวัดนครสวรรค์ และลำปาง ถั่วลิสงเมล็ด
โต (จัมโบ้) แม้ว่าเมล็ดจะเป็นที่ต้องการของตลาดผู้แปรรูป เป็นอย่างมาก แต่โรงงานกะเทาะที่ รับซื้อถั่วลิสง
พันธุ์นี้ยังไม่มีในท้องถิ่น ดังนั้น หากเกษตรกรผู้สนใจจะปลูกควร สามารถจัดการทั้งระบบได้ เช่น กะเทาะถั่ว
ลิสง  
 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 หรือพันธุ์ KK4401 ได้รบัการรับรองพันธุ์วันที่ 13 มกราคม 2554 จัด
อยู่ในประเภท valencia ปลูกด้วยอัตราประชากร 32,000-48,000 ต้นต่อไร่ โดยใช้ระยะระหว่างแถว 40 
เซนติเมตร หยอด 2-3 เมล็ดต่อหลุม ห่างกัน 25 เซนติเมตร หรือหยอดให้มีจำนวนต้น 8-15 ต้นต่อเมตร ใช้
เวลาในการงอก 7-10 วัน อายุออกดอก 25-30 วัน อายุเก็บเกี่ยวเป็นถั่วฝักสดสำหรับต้ม 75-90 วัน เก็บ
เกี่ยวเป็นถั่วฝักแห้ง 95-110 วัน มีทรงต้นพุ่มตรง ใบสีเขียว แตกกิ่งแบบ sequential branching มีดอกบน
ลำต้นหลักและทุกข้อของกิ่งแขนง ดอกสีเหลือง ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 
16-8-8 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว แต่อ่อนแอต่อโรคราสนิมและ
ใบจุดดำ และโรคยอดไหม้ ติดฝักเป็นกระจุกรอบโคนต้น 21-25 ฝักต่อหลุม มี 1-4 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ด
สีชมพู การกะเทาะ 64-67 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตฝักสด 643-786 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 289 
กิโลกรัมต่อไร่ มีน้ำหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 49.9 กรัม ลักษณะเด่น มีขนาดเมล็ดโต โดยน้ำหนัก 100 เมล็ด 
เท่ากับ 49.9 กรัม ซึ่งโตกว่าถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 ที่มีน้ำหนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 43.0 
และ 47.5 กรัม ตามลำดับ 2. ให้ผลผลิตฝักแห้ง 289 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงใกล้เคียงกับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 
และขอนแก่น 5 ทีใ่ห้ผลผลิต 288 และ 290 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 3. ให้ผลผลิตฝักสด 643 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์ขอนแก่น 5 (646 กิโลกรัมต่อไร่) แต่สูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 ร้อยละ 5 และให้ผลผลิตฝัก
สด 786 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ากลุ่มพันธุ์ถั่วลิสงฝักสดสำหรับต้มจึงเหมาะสำหรับทำเป็นถั่วต้ม 4. ค่อนข้าง
ทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว (เชื้อสาเหตุ Sclerotium rolfsii) พ้ืนที่แนะนำ ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 มี
เสถียรภาพในการให้ผลผลิตดี สามารถปลูกได้ทั่วไปในสภาพการผลิตถั่วลิสงของประเทศไทย 
 การปลูกและดูแลรักษาการผลิตถั่วลิสงให้ได้ผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพควรมีวิธีการปฏิบัติตามหลัก
วิชาการดังนี้ 
 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่ใช้ปลูกควรมีความงอกไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดพันธุ์
ต้องสมบูรณ์ไม่แตกหัก เยื่อหุ้มเมล็ดไม่มีรอยฉีกขาด ไม่มีร่องรอยการทำลายของแมลง สีไม่คล้า เมล็ดพันธุ์ที่ได้
จากการกะเทาะฝักด้วยมือจะมีคุณภาพดีกว่าเมล็ดที่ได้จากการกะเทาะด้วยเครื่อง นอกจากนี้เมล็ดถั่วลิสงที่
เก็บไว้ในสภาพอุณหภูมิปกติทั่วไปเป็นเวลานานกว่า 6-8 เดือน จะมีความงอกต่ำไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นเมล็ด
พันธุ์  
 การเตรียมดินปลูกถั่วลิสง ควรไถตากดิน (ไถดะ) ก่อนปลูก 7-14 วัน เก็บเศษซากพืชที่มีอยู่ในแปลง
ทิ้ง เพ่ือทำลายเชื้อโรคและศัตรูพืชที่อยู่ในดิน ดินสำหรับปลูกถั่วลิสงที่มีความเป็นกรดรุนแรง โดยมีค่าพีเอช 
(pH) ต่ำกว่า 5.5 จึงต้องปรับสภาพดินเพ่ือให้ดินสำหรับปลูกถั่วลิสงมีค่า pH ใกล้เคียงหรือเท่ากับ 6.5 ดังนั้น
ก่อนปลูกถั่วลิสงควรหว่านปูนขาว หินปูนบด และปูนโดโลไมต ์ ในอัตราระหว่าง 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ 
ปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับค่าความต้องการปูน ของดินเป็นหลัก แล้วไถกลบทิ้งไว้ประมาณ 14 วัน จากนั้นไถ
พรวน 1 ครั้ง การปลูกโดยอาศัยน้ำชลประทานควรยกร่องปลูกเพ่ือความสะดวกในการให้น้ำ การยกร่องปลูก
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ควรยึดหลักดินเลวปลูกถี่ดินดีปลูกห่าง คือถ้าดินดีให้ปลูกแถวห่างกว่าดินเลว การเลือกใช้ระยะระหว่างแถวที่
พอเหมาะจะทำให้ผลผลิตสูงสุด และยังเป็นการควบคุมวัชพืชได้ด้วย ถ้าปลูกแถวห่างเกินไป เมื่อต้นถั่วลิสง
เจริญเต็มที่แล้ว พุ่มใบยังคลุมไม่ชิดกัน นอกจากนี้จะเป็นการสูญเสียพ้ืนที่ว่างเปล่าระหว่างแถว และยังทำให้
วัชพืชขึ้นมารบกวนด้วย ระยะแถวที่เหมาะสมสาหรับปลูกถั่วลิสงที่นิยมมี 2 แบบ ได้แก่ ปลูกระยะระหว่างร่อง 
50 เซนติเมตร และระยะระหว่างร่อง 75เซนติเมตร (ปาริชาติและคณะ, 2557) ส่วนดินที่ปลูกในที่นาฤดู
แล้ง มีการให้น้ำ ควรยกแปลงให้ดินมีการระบายน้ำดี ขนาดของแปลงกว้างประมาณ 60-90  เซนติเมตร  
ปลูก 2-3 แถวระยะปลูกระหว่างต้น 20  เซนติเมตร ระยะระหว่างแถวประมาณ 30-50  เซนติเมตร ขึ้นอยู่
กับพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของดินถ้าหากปลูกถั่วลิสงพันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดปานกลาง เช่น พันธุ์ไทนาน 9 
ขอนแก่น 5 ขอนแก่น 4 ฯลฯ  ควรใช้ระยะระหว่างต้น x ระยะระหว่างแถว 20 x 30  เซนติเมตร หากปลูก
ถั่วลิสงเมล็ดโต (จัมโบ้) และพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 ควรใช้ระยะระหว่างต้น x ระยะระหว่างแถว 20 x 50  
เซนติเมตร  
 ลักษณะดินที่เหมาะสมกับการปลูกถั่วลิสงและการเตรียมดิน ลักษณะดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วน
ปนทราย หน้าดินลึกมีการระบายน้ำดีไม่มีน้ำขัง  ในกรณีที่เกษตรกรปลูกถ่ัวลิสงเป็นพ้ืนที่มาก ๆ หรือเป็นกลุ่ม
ผู้ปลูกรายใหญ่  หากมีการวิเคราะห์ดินเพ่ือปรับสภาพดินก่อนปลูกเพ่ือประกอบเป็นคำแนะนำสำหรับการใช้
ปุ๋ยถั่วลิสงแล้วจะทำให้ใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ค่าวิเคราะห์ดินที่เหมาะสมกับการปลูกถั่ว
ลิสงควรเป็นดังนี้  
 -  ความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 5.8-6.5 
 -  อินทรียวัตถุ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.5 
 -  ฟอสฟอรัสที่ละลายน้ำได้ มากกว่า 10 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) 
 -  โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ มากกว่า 30 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) 
 -  แคลเซียม มากกว่า 200 ส่วนต่อล้านส่วน  (ppm)  สำหรับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ขอนแก่น 5 
ขอนแก่น 60-1 ฯลฯ ซึ่งมีขนาดเมล็ดปานกลาง ส่วนถั่วลิสงพันธุ์เมล็ดโต (จัมโบ้) ค่าแคลเซียมในดินที่
วิเคราะห์ได้ควรมีค่ามากกว่า 400 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) 
 สิ่งที่เกษตรกรพึงปฏิบัติในการปลูกถั่วลิสงในขั้นตอนของการเตรียมดินคือ ดินต้องร่วนซุย โดยการไถ
ดินลึกประมาณ 15-20  เซนติเมตร  พรวนและคราด  กำจัดวัชพืช หากดินเป็นกรดควรใส่ปูน หรือหิน
ฟอสเฟตตามค่าความต้องการปูนที่ได้จากผลการวิเคราะห์ดิน  ซึ่งหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ดินสามารถให้
คำแนะนำได้ ควรปรับสภาพดินให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.8-6.5  การปรับสภาพดินให้
เหมาะสมจะช่วยทำให้ธาตุอาหารพืชสามารถละลายออกมาและเป็นประโยชน์กับรากพืชที่จะดึงดูดไปใช้ในการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่  ในกรณีดินด่าง-ด่างจัด เช่น ดินที่มีวัตถุต้นกำเนิดดินเกิดจากหินปูน  
ควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยที่มีฤทธิ์ตกค้างเป็นกรด  เช่น  แอมโนเนียมซัลเฟต  ใส่ตามอัตราแนะนำ 
 การวิเคราะห์ดินเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตพืช ค่าวิเคราะห์ดินบอกให้
ทราบว่า ดินมีธาตุอาหารพืชต่างๆในรูปที่เป็นประโยชน์และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของพืชมาก
น้อยเพียงใด เป็นเครื่องมือการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการของพืช รวมทั้งให้
ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการผลิตพืช และการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน หมายถึงการใช้ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เป็นวิธีการใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคำแนะนำปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดินกับพืชถั่วเศรษฐกิจร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ดังนี้ ปริมาณอินทรียวัตถุ มีปริมาณน้อย
กว่าร้อยละ1 และมากกว่าร้อยละ 1  ต้องใส่ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุไนโตรเจน(N) 3 และ 0 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ 
ส่วนปริมาณฟอสฟอรัส(P) มีปริมาณ น้อยกว่า 8  8ถึง12 และมากกว่า 12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ต้องใส่
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ปุ๋ยเคมีที่ให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ เท่ากับ 9  6 และ 3 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ และส่วนปริมาณ
โพแทสเซียม(K) มีปริมาณ น้อยกว่า 40,  40 ถึง 80 และมากกว่า 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ต้องใส่ปุ๋ยเคมีที่
ให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ เท่ากับ 6, 3 และ 0 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ อีกท้ังการใช้ปุ๋ยชีวภาพไร
โซเบียมจะช่วยให้ถั่วเพ่ิมผลผลิตได้สูงขึ้น  ไรโซเบียมเป็นจุลินทรีย์ดินชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเข้าไปสร้างปมรากถั่วแล้ว
จะมีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถตรึงไนโตรเจนที่มีอยู่มากมายในอากาศ มาสร้างเป็น สารประกอบไนโตรเจน 
ให้พืชถั่วนำไปใช้ในการเจริญเติบโต เพ่ิมผลผลิต และอาจมีบางส่วนที่เหลือเกิน จะถูกปลดปล่อยลงดิน แต่ไร
โซเบียมที่มีอยู่ในดินเดิม อาจจะมีมากน้อยแตกต่างกันไป หรือไม่มีเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน และชนิดของ
ไรโซเบียม  ดินที่ไม่เคยปลูกถั่ว หรือดินร่วนทราย อาจจะไม่มีหรือมีไรโซเบียมเดิมในดินน้อยมาก และไร
โซเบียมที่มีอยู่เดิมนั้นอาจไม่สามารถตรึงไนโตรเจน  ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านปุ๋ยชีวภาพได้มีการพัฒนานาขึ้น
มาก มีการคัดเลือกไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับถั่วชนิดนั้นๆ ผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพไรโซเบี ยมให้
เกษตรกรนำไปใช้คลุกกับเมล็ดถั่วก่อนปลูก นอกจากช่วยเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของถั่วแล้ว ยังช่วยลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน   
 การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมคลุกเมล็ดถั่วก่อนปลูก เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกร
ประสบความสำเร็จได้ เพราะนอกจากจะช่วยเพ่ิมผลผลิตแล้ว ยังเป็นการประหยัดเงินตราที่จะรั่วไหลออก
ต่างประเทศในการสั่งซื้อปุ๋ยไนโตรเจนเข้ามาใช้ได้ระดับหนึ่ง โดยประมาณว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนกับพืช
ถั่วประมาณ 20-30 กก.ต่อไร่ (ปริมาณต่ำสุดที่ใช้) คิดเป็นค่าปุ๋ยยูเรีย ที่เกษตรกรใช้ประมาณ 240-360 
บาท เมื่อคิดพ้ืนที่ปลูกถั่วทั้งหมดที่มีประมาณ 4 ล้านไร่ จะเสียเงินในการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ือปลูกถั่วปีละ
ประมาณ 960-1,440 ล้านบาท ถ้าหากเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมแทนปุ๋ยไนโตรเจนจะช่วยลด
ต้นทุนการผลิตหรือลดการใช้ปุ๋ยได้ถึงปีละ 960-1,440 ล้านบาท 
 การใส่ยิปซัมควรหลังใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง โดยใส่ยิปซัมในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการหว่าน
กระจายในพ้ืนที่ด้านในระหว่างแถวพืชปลูกบนสันร่อง แล้วคลาดกลบลงดินตื้นๆ การใส่ยิปซัมในระยะนี้ ซึ่ง
เป็นระยะที่ถั่วลิสงกำลังออกดอก มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือใช้เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารรองที่เรียกว่า ธาตุ
แคลเซียม ซึ่งจะมีผลทำให้ถั่วลิสงติดฝักท่ีมีความสมบูรณ์ มีเมล็ดเต็มฝัก และเมล็ดมีคุณภาพดี  
 การป้องกันกำจัดโรคถั่วลิสง โดยโรคโคนเน่า หรือโคนเน่าขาด เป็นโรคที่สำคัญในการผลิตถั่วลิสง มี
สาเหตุ จากเชื้อรา Aspergillus niger และสามารถแพร่กระจายได้หลายทางรวมถึงติดมากับเมล็ดพันธุ์  โดย
ลักษณะอาการ ต้นเหี่ยวเหลือง ยุบตัว โคนต้นเป็นแผลสีน้ำตาล พบกลุ่มสปอร์สีดำปกคลุมบริเวณแผล เมื่อ
ถอนขึ้นมาส่วนลำต้นจะขาดจากส่วนราก พบโรคทุกแหล่งและทุกฤดูปลูก เชื้อราสามารถติดไปกับเมล็ดและ
อาศัยอยู่ในดิน ระบาดรุนแรงในระยะกล้า อายุ 7-28 วัน เมื่อฝนทิ้งช่วงประมาณ 7 วัน แล้วมีฝนตก การ
ป้องกันกำจัด คือ ไม่ควรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นานเกิน 6 เดือน เพราะจะทำให้ต้นกล้าเป็นโรครุนแรง เก็บเกี่ยวถั่ว
ลิสงตามอายุของพันธุ์ ตามที่ระบุ และคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามคำแนะนำ คือ 
สารเคมี คาร์เบนดาซิม 50%WP อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม   
 ในการประชุม คณะทำงาน และเกษตรกร ผู้ร่วมประชุม ได้มีข้อ ถาม – ตอบ ดังนี้ 

นายสามารถ คำหลาบ ผู้ใหญ่บ้าน อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรได้นำเทคโนโลยี
เรื่องการแปรรูปและการตลาดมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเพ่ือเป็นแนวท่างและช่องทางที่จะสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับถั่วลิสงและสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 

ประธาน มอบหมายให้นายไชยา  บุญเลิศ ไปเตรียมความพร้อมเรื่องการการแปรรูปและ
การตลาดมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในการประชุมครั้งต่อไป 
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4) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตาม
รายชื่อดังนี้  

1.นาสาววันเพ็ญ  สิทธิชาติ           20   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
2.นางพยุง    วรรณชาติ                8   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
3.นางนคร    เหล่าอินทร์          13/1   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
4.นางภิรมย์  โซติรัส      12  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
5.นางไพฑูรย์  จีนขม                20/1  ม.5  ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
6.นางฉงน    สิทธิชาต ิ               20  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
7. นางกรวย   นิลภา                   19  ม.5  ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
8.นางณัชชา   กันเสือ               18/2 ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
9. นางสาวประเทือง  เล็กรัตน์        21  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    

 10.นางแสงเดือน  สิทธิชาติ           46  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์ 
 

2.4 ประชมุคณะทำงาน ครั้งที ่2 /2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โดยนายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งสรุปผลการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผอ.สวพ.5 ประธานในที่ประชุมได้แจ้งว่าได้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ โดยนายปรีชา กาเพ็ชร ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ได้ไปดำรงตำแหน่งศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และนายอนุรักษ์ สุขขา
รมย์ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์แทน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ  เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 
1/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 
 นายไชยา  บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ได้จัดทำรายงานการประชุมโครงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสง
จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม   
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

3.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกถ่ัวลิสง การแปรรูปและการการตลาด โดย นางสาวญาณิณ สุปะมา 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดขอนแก่น 

ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 หรือพันธุ์ KK4401 ได้รับการรับรองพันธุ์วันที่ 13 มกราคม 2554 
ปลูกด้วยอัตราประชากร 32,000-48,000 ต้นต่อไร่ โดยใช้ระยะระหว่างแถว 40 เซนติเมตร หยอด 2-3 
เมล็ดต่อหลุม ห่างกัน 25 เซนติเมตร หรือหยอดให้มีจำนวนต้น 8-15 ต้นต่อเมตร ใช้เวลาในการงอก 7-10 
วัน อายุออกดอก 25-30 วัน อายุเก็บเกี่ยวเป็นถั่วฝักสดสำหรับต้ม 75-90 วัน เก็บเกี่ยวเป็นถั่วฝักแห้ง 95-
110 วัน มีทรงต้นพุ่มตรง ใบสีเขียว แตกก่ิงแบบ sequential branching มีดอกบนลำต้นหลักและทุกข้อของ
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กิ่งแขนง ดอกสีเหลือง ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยเคมีสูตร 12 -24-12 หรือ 16-8-8 อัตรา 15 
กิโลกรัมต่อไร่ เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว แต่อ่อนแอต่อโรคราสนิมและใบจุดดำ และโรค
ยอดไหม้ ติดฝักเป็นกระจุกรอบโคนต้น 21-25 ฝักต่อหลุม มี 1-4 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู การ
กะเทาะ 64-67 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตฝักสด 643-786 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 289 กิโลกรัมต่อไร่ 
มีน้ำหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 49.9 กรัม ลักษณะเด่น มีขนาดเมล็ดโต ซึ่งโตกว่าถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และ
ขอนแก่น 2. ให้ผลผลิตฝักแห้ง 289 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงใกล้เคียงกับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 
ที่ให้ผลผลิต 288 และ 290 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 3. ให้ผลผลิตฝักสด 643 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับ
พันธุ์ขอนแก่น 5  แต่สูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 ร้อยละ 5 และให้ผลผลิตฝักสด 786 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ากลุ่ม
พันธุ์ถั่วลิสงฝักสดสำหรับต้มจึงเหมาะสำหรับทำเป็นถั่วต้ม 4. ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว (เชื้อสาเหตุ 
Sclerotium rolfsii) พ้ืนที่แนะนำ ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดี สามารถปลูก
ได้ทั่วไปในสภาพการผลิตถั่วลิสงของประเทศไทย 
 การจัดการโรคที่สำคัญของถั่วลิสงคือ โรคโคนเน่า หรือโคนเน่าขาด เป็นโรคที่สำคัญในการผลิตถั่วลิสง 
มีสาเหตุ จากเชื้อรา Aspergillus niger และสามารถแพร่กระจายได้หลายทางรวมถึงติดมากับเมล็ดพันธุ์  โดย
ลักษณะอาการ ต้นเหี่ยวเหลือง ยุบตัว โคนต้นเป็นแผลสีน้ำตาล พบกลุ่มสปอร์สีดำปกคลุมบริเวณแผล เมื่อ
ถอนขึ้นมาส่วนลำต้นจะขาดจากส่วนราก พบโรคทุกแหล่งและทุกฤดูปลูก เชื้อราสามารถติดไปกับเมล็ดและ
อาศัยอยู่ในดิน ระบาดรุนแรงในระยะกล้า อายุ 7-28 วัน เมื่อฝนทิ้งช่วงประมาณ 7 วัน แล้วมีฝนตก การ
ป้องกันกำจัด คือ ไม่ควรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นานเกิน 6 เดือน เพราะจะทำให้ต้นกล้าเป็นโรครุนแรง เก็บเกี่ยวถั่ว
ลิสงตามอายุของพันธุ์ ตามที่ระบุ และคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามคำแนะนำ คือ 
สารเคมี คาร์เบนดาซิม 50%WP อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม  
 การแปรรูปผลผลิตและช่องทางการจำหน่าย การแปรรูปถั่วลิสงนั้นมีได้หลายหลายรูปแบบเช่นการทำ
ขนม ถั่วตัด ถั่วเคลือบ หรือทำเป็นธัญพืชอบแห้ง  
 ด้านช่องทางการจำหน่าย นอกจากการจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพ้ืนที่แล้ว ยังสามารถจำหน่ายใน
ช่องทางอินเตอร์เน็ตหรือทางสื่อออนไลน์ได้แก่ เฟสบุค และไลน์ โดยอาจจะตั้งเป็นเพจค้าขายถั่วลิสง และ
เชื่อมโยงเครือข่ายกับจังหวัดข้างเคียง แต่จะต้องมันใจก่อนว่าผลผลิตที่จะนำไปจำหน่ายต้องมีคุณภาพ  

3.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 

นายไชยา  บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ได้รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
ดังนี้ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซ่ึงแต่ละหนว่ยงานเป็นผูมี้สว่นได้ส่วนเสยี ดังน้ี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโตรงการโดยตรง ตามที่
กำหนดในวัตถุประสงค์ คือเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
จำนวน 35 ราย ได้แก่ นายสามารถ คำหลาบ นางพยุง วรรณชาติ นางเนาวรัตน์ สมุทรไทย นางไพรฑูรย์ จีน
ขม น.ส.วันเพ็ญ สิทธิชาติ นายวิเชียร ทิพมงคล นางโชติกา เล็กรัตน์ น.ส.อำพร เชื้อเขตกรรม นายบุญยืน 
หมวกเหล็ก นางทัศมา คำหลาบ นางวรรณา โชติรัส นางนคร เหล่าอินทร์ นางสมบัติ บัวเทศ นางภิรมย์ 
โชติรัส นางฉงน สิทธิชาติ น.ส.ประเทือง เล็กรัตน์ นางณัชชา กันเสือ นางกรวย นิลภา นายประเพียร โชติรัส 
นายรันดร อบรม นางบุญชู เทเพล นางมาลัย เจ้าเจ็ด นางแตงไทย เล็กรัตน์ นายมณเทียร เชื้อเขตกรรม นาย
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อำนาจ โชติรัส นายธีรเดช นิลภา นายวิทวัส วรรณชาติ นางดลพร ชาติวรรณ นายธี รพล โชติรัส นายเทียง 
เหล่าอินทร์ นายมังกร นิลภา นายสมหมาย คำหลาบ นางชอบ เนียรพาล นายบังอร ไวยธัญกิจ และว่าที่ร้อย
ตรีหญิงสินีนาฎ คำหลาบ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็น
แหล่งทุน การจัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำทางความคิด ได้แก่ 

 1.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง
เป็นกลุ่มเกษตรกรในข้อข้างต้นเป็นสมาชิก 

 2. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี และบริษัทกรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 

 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญ หรือมีบทบาทอำนาจที่ส่งผล

กระทบต่อความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และสำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 

 ได้จัดทำคำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 ได้มีคำสั่ง สวพ.5 ที่ 3/2564ลงวันที่ 
7 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่ เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ (ภาคกลาง) เป็นที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็น
ประธานคณะทำงาน  นางสาวเครือวัลย์  บุญเงินผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสวพ.5 นางอรอนงค์  สอนสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบายสวพ.5 นายวีระพงษ์  เย็นอ่วมนักวิชาการเกษตรชำนาญกา
รสวพ.5 นางสาวระพีพรรณ  ชั่งใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการศวม.ลพบุรี นายณพงษ์  วสยางกูรนักวิชา
การเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.นครสวรรค์ นางสิริรัตน์  พุ่ มพวงเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.
นครสวรรค์ เกษตรอำเภอโกรกพระหรือผู้แทนผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ผู้แทนบริษัท 
กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัดนายสามารถ คำหลาบ ผู้แทนเกษตรกร เป็นคณะทำงาน นายไชยา บุญเลิศ 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงานและเลขานุการนายยอด  กันยาประสิทธิ์ 
นักวิชาการเกษตร ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1 /2564 วันที่ 12มกราคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์โดยนายปรีชา  กาเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม 

ได้คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามรายชื่อ
ดังนี้  

1.นาสาววันเพ็ญ  สิทธิชาติ           20   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
2.นางพยุง    วรรณชาติ                8   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
3.นางนคร    เหล่าอินทร์          13/1   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
4.นางภิรมย์  โซติรัส      12  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
5.นางไพฑูรย์  จีนขม                20/1  ม.5  ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
6.นางฉงน    สิทธิชาติ               20  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
7. นางกรวย   นิลภา                   19  ม.5  ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
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8.นางณัชชา   กันเสือ               18/2 ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
9. นางสาวประเทือง  เล็กรัตน์        21  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    

 10.นางแสงเดือน  สิทธิชาติ           46  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์ 
 

โดยได้จัดทำแปลงทดสอบ และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน
แผน โดยเข้าไปเก็บข้อมูลเกษตรกร และเก็บตัวอย่างดินในแปลงต้นแบบ จำนวน 10 รายรายละ 2 ไร่โดยการ
ทดสอบเทคโนโลยีเป็นการเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี ดังนี้ 

 
วิธีปฏิบัติ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

พันธุ์ -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 

การป้องกันโรค 
-คลุกสารเคมี คาร์เบนดาซิม 50%WP อัตรา 
5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ป้องกันโรค
เน่าขาด 

-ไม่คลุกสารเคมีป้องกันโรค 

การใส่ปุ๋ย 

-ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วลิสง 
- ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(อัตราตาม
คำแนะนำเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม) 
(กรมวิชาการเกษตร, 2553) ดังนี้ 
ใส่พร้อมปลูก โดยโรยก้นร่องหรือข้างแถว
ปลูกแล้วพรวนกลบ 

-ไม่ใช่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
-ใส่ปุ๋ยเคมี 1 ครั้ง ที่ 15 วันหลังปลูกสูตร 
15-15-15 ผสมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 
25 กก./ไร่ หรือ 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร่ 

การแก้ปัญหา
เมล็ดลีบ 

-ใส่วัสดุปรับปรุงดิน (ยิปซั่ม) อัตรา 50 กก./
ไร่ โดยโรยชิดแถวปลูกในระยะแทงเข็ม 

-ไม่มีการแก้ไข 

 
ทั้งสองกรรมวิธีมีดำเนินการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ดำเนินการตามวิธีการเกษตรกร 
นอกเหนือจากเกษตรกรต้นแบบยังได้มีเกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร นำไปปรับ

ใช้ในพื้นที่ของตนเองอีก 25 ราย โดยมี 12 รายได้นำเทคโนโลยีด้านปุ๋ยและพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ ส่วนที่เหลือได้
นำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดูแลรักษาแปลง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
2564 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 (ยกร่าง) แบบสำรวจความพึงพอใจโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่อง การ
ทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
(เอกสารแนบ 3) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้แก้ไขตามที่คณะทำงานเสนอ                     
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

2.5 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโดยได้จัดทำแปลงทดสอบ และติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผน โดยเข้าไปเก็บข้อมูลเกษตรกร และเก็บตัวอย่างดินในแปลง
ต้นแบบ จำนวน 10 รายรายละ 2 ไร่โดยการทดสอบเทคโนโลยีเป็นการเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี ดังนี้ 

วิธีปฏิบัติ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
พันธุ์ -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 

การป้องกันโรค 
-คลุกสารเคมี คาร์เบนดาซิม 50%WP อัตรา 
5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ป้องกันโรค
เน่า 

-ไม่คลุกสารเคมีป้องกันโรค 

การใส่ปุ๋ย 

-ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วลิสง 
- ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(อัตราตาม
คำแนะนำเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม) 
(กรมวิชาการเกษตร, 2553)  ใส่พร้อมปลูก 
โดยโรยก้นร่องหรือข้างแถวปลูกแล้วพรวน
กลบ 

-ไม่ใช่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
-ใส่ปุ๋ยเคมี 1 ครั้ง ที่ 15 วันหลังปลูกสูตร 
15-15-15 ผสมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 
25 กก./ไร่ หรือ 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร่ 

การแก้ปัญหา
เมล็ดลีบ 

-ใส่วัสดุปรับปรุงดิน (ยิปซั่ม) อัตรา 50 กก./
ไร่ โดยโรยชิดแถวปลูกในระยะแทงเข็ม 

-ไม่มีการแก้ไข 

ทั้งสองกรรมวิธีมีดำเนินการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ดำเนินการตามวิธีการเกษตรกร 

นอกเหนือจากเกษตรกรต้นแบบยังได้มีเกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร นำไปปรับ
ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอีก 25 ราย โดยมี 12 รายได้นำเทคโนโลยีด้านปุ๋ยและพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ ส่วนที่เหลือได้
นำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ 

ขณะนี้ได้เกบ็ข้อมูลผลผลิตในแปลงทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ผลผลิต และข้อมูลทางด้านเศรฐศาสตร์ 
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ผนวก 7 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน (1 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564) 

โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  
เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างเดือนมกราคม-

กันยายน 2564 
1.สถานการทั่วไป 
 ถั่วลิสงเป็นพืชไร่วงศ์ถั่วที่สามารถปลูกได้ตลอดปี เป็นพืชที่เหมาะสมกับการปลูกในระบบปลูกพืช หรือ
ปลูกเป็นพืชไร่หลังนา โดยในปี 2561 จังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสง 186 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 
131,800 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 708.60 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) แต่ถ้าเป็นพ้ืนที่
ปลูกอ่ืนๆที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรพบว่ามีพ้ืนที่ปลูกมากกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งสภาพพ้ืนที่
ปลูกพบทั้งสภาพไร่และพ้ืนที่ปลูกหลังการทำนา โดยพ้ืนที่ปลูกกระจายอยู่หลายอำเภอ เช่น ตาคลี ตากฟ้า 
หนองบัว พยุหะคีรี และ โกรกพระ โดยเฉพาะที่อำเภอโกรกพระ จะเป็นแหล่งผลิตถั่วลิสงแหล่งใหญ่ที่สุด เป็น
การผลิตถั่วลิสงในฤดูแล้งหรือหลังจากการทำนา นิยมผลิตเป็นถั่วลิสงในรูปฝักสด จากการศึกษาปัญหาของการ
ผลิตถั่วลิสงในอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าเกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี การเลือกพันธุ์ปลูกไม่
เหมาะสมกับพื้นท่ีและมีพันธุ์ปนจำนวนมาก และการใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสมและต้นทุนการผลิตสูง ขาดการปรับปรุง
บำรุงดิน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงให้เหมาะสม
เฉพาะพ้ืนที่ เพื่อนำเทคโนโลยีพันธุ์และการใช้ปุ๋ยกับการผลิตถั่วลิสงจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเข้า
ไปปรับใช้ และแก้ปัญหาตามประเด็นปัญหา และขยายผลสู่เครือข่ายเกษตรกร ให้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือยกระดับคุณภาพและผลผลิต ได้เกษตรกรร่วมทดสอบที่มีความรู้ และเข้าใจการจัดการ
ผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่ สร้างองค์ความรู้การผลิตถั่วลิสงเฉพาะพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเอง
ในการผลิต และรักษาระดับผลผลิตได้อย่างเหมาะสม 
2.การดำเนินงาน 
 2.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยเกษตรกร
ผู้ปลูกถั่วลิสง สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และสำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งแต่ละหน่วยงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโตรงการโดยตรง ตามที่กำหนด
ในวัตถุประสงค์ คือเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 
35 ราย ได้แก่ นายสามารถ คำหลาบ นางพยุง วรรณชาติ นางเนาวรัตน์ สมุทรไทย นางไพรฑูรย์ จีนขม น.ส.
วันเพ็ญ สิทธิชาติ นายวิเชียร ทิพมงคล นางโชติกา เล็กรัตน์ น.ส.อำพร เชื้อเขตกรรม นายบุญยืน หมวกเหล็ก 
นางทัศมา คำหลาบ นางวรรณา โชติรัส นางนคร เหล่าอินทร์ นางสมบัติ บัวเทศ นางภิรมย์ โชติรัส นางฉงน 
สิทธิชาติ น.ส.ประเทือง เล็กรัตน์ นางณัชชา กันเสือ นางกรวย นิลภา นายประเพียร โชติรัส นายรันดร อบรม 
นางบุญชู เทเพล นางมาลัย เจ้าเจ็ด นางแตงไทย เล็กรัตน์ นายมณเทียร เชื้อเขตกรรม นายอำนาจ โชติรัส 
นายธีรเดช นิลภา นายวิทวัส วรรณชาติ นางดลพร ชาติวรรณ นายธีรพล โชติรัส นายเทียง เหล่าอินทร์ นาย
มังกร นิลภา นายสมหมาย คำหลาบ นางชอบ เนียรพาล นายบังอร ไวยธัญกิจ และว่าที่ร้อยตรีหญิงสินีนาฎ 
คำหลาบ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็นแหล่งทุน 
การจัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำทางความคิด ได้แก่ 
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 1.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวลิสง หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นกลุ่ม
เกษตรกรในข้อข้างต้นเป็นสมาชิก 
 2. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์
พืชลพบุรี และบริษัทกรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญ หรือมีบทบาทอำนาจที่ส่งผลกระทบ
ต่อความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และสำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
 2.2 จัดทำคำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีคำสั่ง สวพ.5 ที่ 3/2564ลงวันที่ 7 
มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่ เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสว รรค์โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ (ภาคกลาง) เป็นที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานคณะทำงาน  
นางสาวเครือวัลย์  บุญเงินผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สวพ.5 นางอรอนงค์  สอนสุขผู้อำนวยการกลุ่มประสาน
และบริหารนโยบาย สวพ.5 นายวีระพงษ์  เย็นอ่วมนักวิชาการเกษตรชำนาญการ สวพ.5 นางสาวระพีพรรณ  
ชั่งใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวม .ลพบุรี นายณพงษ์  วสยางกูรนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ .
นครสวรรค์ นางสิริรัตน์  พุ่มพวงเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.นครสวรรค์ เกษตรอำเภอโกรกพระ
หรือผู้แทนผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ผู้แทนบริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัดนาย
สามารถ คำหลาบ ผู้แทนเกษตรกร เป็นคณะทำงาน นายไชยา บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ .
นครสวรรค์ คณะทำงานและเลขานุการนายยอด  กันยาประสิทธิ์ นักวิชาการเกษตร ศวพ.นครสวรรค์ 
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.3 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 /2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์โดยนายปรีชา  กาเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งสรุปผลการประชุมดังนี้ 

๑) แจ้งคำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้มีคำสั่ง สวพ.5 ที่ 3/2564 ลงวันที่ 
7 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่ เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ (ภาคกลาง) เป็นที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็น
ประธานคณะทำงาน  นางสาวเครือวัลย์  บุญเงินผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สวพ.5 นางอรอนงค์  สอนสุข 
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.5 นายวีระพงษ์  เย็นอ่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
สวพ.5 นางสาวระพีพรรณ  ชั่งใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  ศวม.ลพบุรี นายณพงษ์  วสยางกูร 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.นครสวรรค์ นางสิริรัตน์  พุ่มพวง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.
นครสวรรค์ เกษตรอำเภอโกรกพระหรือผู้แทน ผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนบริษัท 
กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด นายสามารถ คำหลาบ ผู้แทนเกษตรกร เป็นคณะทำงาน นายไชยา บุญเลิศ  
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงาน และเลขานุการ นายยอด  กันยาประสิทธิ์
นักวิชาการเกษตร ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการโดยให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
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 1. จัดทำกรอบแนวทางและกระบวนการที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็น และการเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานโครงการ การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตถั่ว
ลิสงในจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2564 

 2. จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมให้สอดคล้อง
กับกรอบแนบทางในข้อ 1 และรายงานผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีทราบ โดยโครงการ/
แผนปฏิบัติการระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมาย ที่สามารถวัดและประเมินได้อย่างรูปธรรม 
  3. ดำเนินการตามโครงการ/แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยการติดตามความ
ต้องการของการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในโครงการ/แผนปฏิบัติการในข้อ 2 พร้อมสรุปผล
ความก้าวหน้าในการดำเนินการเสนอผู้บริหารและสื่อสารให้ประชาชนผู้มีส่วนเสียรับทราบ 
  4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/แผนปฏิบัติการ และเผยแพร่แก่
ประชาชนผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
  5. จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะของการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
  6. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 2) ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการ ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
กับกรมวิชาการเกษตร ในปีงบประมาณ 2564 ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 13 ได้คัดเลือกโครงการ 
โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีกระบวนการในการ
ทำงาน สำหรับประเมินผลการให้คะแนนตามเกณฑ์ ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5และ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ จะได้ดำเนินตามขั้นตอนต่อไป  
 3) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม และการปลูกถ่ัว
ลิสงหลังนา โดย นายไชยา  บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
การปลูกถั่วลิสงหลังนา ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการหยอดเมล็ดพันธุ์คือ ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือน
ธันวาคม จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่าการปลูกล่าช้าในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม รวมทั้งช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะการเกิดโรคยอดไหม้ ความเสี่ยงจากการขาด
น้ำ ในช่วงปลายฤดูปลูกหรือช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว และเมล็ดไม่งอกเนื่องจากกระทบหนาว หรืออุณหภูมิต่ำ
กว่า 12 องศาเซลเซียส ส่วนการเลือกพันธุ์ถั่วลิสง  การปลูกถั่วลิสงในปัจจุบันเกษตรกรควรปลูกตามความ
ต้องการใช้ผลผลิตของตลาด คือ ใช้ผลผลิตในรูปฝักสด เช่น ถั่วลิสงต้มทั้งฝักสด และการใช้ผลผลิตในรูป ฝัก
แห้ง ซึ่งต้องเลือกพันธุ์ที่ใช้เพาะปลูกให้เหมาะสม คือ  
 1. พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักสด ถ้าเป็นถั่วลิสงต้มสดทั้งฝักนิยมใช้พันธุ์ ที่มีเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อฝัก เช่น 
สุโขทัย 38 กาฬสินธุ์ 1 ซึ่ง 2 พันธุ์นี้มี เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง เช่น ที่ปลูกในแถบจังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายก 
ลำปาง ฯลฯ อย่างไรก็ตามพันธุ์ถั่วลิสงต้มสดทั้งฝักที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีอ่อนยังนิยม ปลูกในบางแหล่ง เช่น ที่ จ.
ขอนแก่น จ.อุตรดิตถ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นพันธุ์พ้ืนเมือง ส่วนพันธุ์ที่ทางราชการรับรองและสามารถทำเป็นถั่วต้มได้ 
เช่น พันธุ์ขอนแก่น 60 - 2 และขอนแก่น 4  การเลือกพันธุ์ถั่วลิสงเพ่ือใช้เพาะ ปลูกนั้น ควรพิจารณาเลือก
ปลูกพันธุ์ตามความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึง สภาพแวดล้อมที่ปลูกด้วย เช่น ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 
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ควรเลือกปลูก พันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดปานกลาง ในสภาพที่มีฝนช่วงสั้นและค่อนข้างแล้ง  ควรเลือก พันธุ์ที่มีอายุ
สั้น เช่น ถั่วลิสงต้มสดทั้งฝัก 
 2. พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักแห้ง นิยมใช้พันธุ์ที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูอ่อน สำหรับพันธุ์ที่มีการรับรอง และ
โรงงานกะเทาะถั่วลิสงต้องการมาก คือ พันธุ์ไทนาน 9 ขอนแก่น 60 - 1 ขอนแก่น 5 และขอนแก่น 4 หรือ
พันธุ์ พื้นเมืองที่มีลายฝักชัดเจนมี 2 - 3 เมล็ดต่อฝัก เช่น ที่ปลูกในจังหวัดนครสวรรค์ และลำปาง ถั่วลิสงเมล็ด
โต (จัมโบ้) แม้ว่าเมล็ดจะเป็นที่ต้องการของตลาดผู้แปรรูป เป็นอย่างมาก แต่โรงงานกะเทาะที่ รับซื้อถั่วลิสง
พันธุ์นี้ยังไม่มีในท้องถิ่น ดังนั้น หากเกษตรกรผู้สนใจจะปลูกควร สามารถจัดการทั้งระบบได้  เช่น กะเทาะถั่ว
ลิสง  
 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 หรือพันธุ์ KK4401 ได้รับการรับรองพันธุ์วันที่ 13 มกราคม 2554 จัด
อยู่ในประเภท valencia ปลูกด้วยอัตราประชากร 32,000-48,000 ต้นต่อไร่ โดยใช้ระยะระหว่างแถว 40 
เซนติเมตร หยอด 2-3 เมล็ดต่อหลุม ห่างกัน 25 เซนติเมตร หรือหยอดให้มีจำนวนต้น 8-15 ต้นต่อเมตร ใช้
เวลาในการงอก 7-10 วัน อายุออกดอก 25-30 วัน อายุเก็บเกี่ยวเป็นถั่วฝักสดสำหรับต้ม 75-90 วัน เก็บ
เกี่ยวเป็นถั่วฝักแห้ง 95-110 วัน มีทรงต้นพุ่มตรง ใบสีเขียว แตกกิ่งแบบ sequential branching มีดอกบน
ลำต้นหลักและทุกข้อของกิ่งแขนง ดอกสีเหลือง ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 
16-8-8 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว แต่อ่อนแอต่อโรคราสนิมและ
ใบจุดดำ และโรคยอดไหม้ ติดฝักเป็นกระจุกรอบโคนต้น 21-25 ฝักต่อหลุม มี 1-4 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ด
สีชมพู การกะเทาะ 64-67 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตฝักสด 643-786 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 289 
กิโลกรัมต่อไร่ มีน้ำหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 49.9 กรัม ลักษณะเด่น มีขนาดเมล็ดโต โดยน้ำหนัก 100 เมล็ด 
เท่ากับ 49.9 กรัม ซึ่งโตกว่าถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 ที่มีน้ำหนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 43.0 
และ 47.5 กรัม ตามลำดับ 2. ให้ผลผลิตฝักแห้ง 289 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงใกล้เคียงกับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 
และขอนแก่น 5 ที่ให้ผลผลิต 288 และ 290 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 3. ให้ผลผลิตฝักสด 643 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์ขอนแก่น 5 (646 กิโลกรัมต่อไร่) แต่สูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 ร้อยละ 5 และให้ผลผลิตฝัก
สด 786 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ากลุ่มพันธุ์ถั่วลิสงฝักสดสำหรับต้มจึงเหมาะสำหรับทำเป็นถั่วต้ม 4. ค่อนข้าง
ทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว (เชื้อสาเหตุ Sclerotium rolfsii) พ้ืนที่แนะนำ ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 มี
เสถียรภาพในการให้ผลผลิตดี สามารถปลูกได้ทั่วไปในสภาพการผลิตถั่วลิสงของประเทศไทย 
 การปลูกและดูแลรักษาการผลิตถั่วลิสงให้ได้ผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพควรมีวิธีการปฏิบัติตามหลัก
วิชาการดังนี้ 
 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่ใช้ปลูกควรมีความงอกไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดพันธุ์
ต้องสมบูรณ์ไม่แตกหัก เยื่อหุ้มเมล็ดไม่มีรอยฉีกขาด ไม่มีร่องรอยการทำลายของแมลง สีไม่คล้า เมล็ดพันธุ์ที่ได้
จากการกะเทาะฝักด้วยมือจะมีคุณภาพดีกว่าเมล็ดที่ได้จากการกะเทาะด้วยเครื่อง นอกจากนี้เมล็ดถั่ วลิสงที่
เก็บไว้ในสภาพอุณหภูมิปกติทั่วไปเป็นเวลานานกว่า 6-8 เดือน จะมีความงอกต่ำไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นเมล็ด
พันธุ์  
 การเตรียมดินปลูกถั่วลิสง ควรไถตากดิน (ไถดะ) ก่อนปลูก 7-14 วัน เก็บเศษซากพืชที่มีอยู่ในแปลง
ทิ้ง เพ่ือทำลายเชื้อโรคและศัตรูพืชที่อยู่ในดิน ดินสำหรับปลูกถั่วลิสงที่มีความเป็นกรดรุนแรง โดยมีค่าพีเอช 
(pH) ต่ำกว่า 5.5 จึงต้องปรับสภาพดินเพ่ือให้ดินสำหรับปลูกถั่วลิสงมีค่า pH ใกล้เคียงหรือเท่ากับ 6.5 ดังนั้น
ก่อนปลูกถั่วลิสงควรหว่านปูนขาว หินปูนบด และปูนโดโลไมต ์ ในอัตราระหว่าง 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ 
ปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับค่าความต้องการปูน ของดินเป็นหลัก แล้วไถกลบทิ้งไว้ประมาณ 14 วัน จากนั้นไถ
พรวน 1 ครั้ง การปลูกโดยอาศัยน้ำชลประทานควรยกร่องปลูกเพ่ือความสะดวกในการให้น้ำ การยกร่องปลูก
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ควรยึดหลักดินเลวปลูกถี่ดินดีปลูกห่าง คือถ้าดินดีให้ปลูกแถวห่างกว่าดินเลว การเลือกใช้ระยะระหว่างแถวที่
พอเหมาะจะทำให้ผลผลิตสูงสุด และยังเป็นการควบคุมวัชพืชได้ด้วย ถ้าปลูกแถวห่างเกินไป เมื่อต้นถั่วลิสง
เจริญเต็มที่แล้ว พุ่มใบยังคลุมไม่ชิดกัน นอกจากนี้จะเป็นการสูญเสียพ้ืนที่ว่างเปล่าระหว่างแถว และยังทำให้
วัชพืชขึ้นมารบกวนด้วย ระยะแถวที่เหมาะสมสาหรับปลูกถั่วลิสงที่นิยมมี 2 แบบ ได้แก่ ปลูกระยะระหว่างร่อง 
50 เซนติเมตร และระยะระหว่างร่อง 75เซนติเมตร (ปาริชาติและคณะ, 2557) ส่วนดินที่ปลูกในที่นาฤดู
แล้ง มีการให้น้ำ ควรยกแปลงให้ดินมีการระบายน้ำดี ขนาดของแปลงกว้างประมาณ 60-90  เซนติเมตร  
ปลูก 2-3 แถวระยะปลูกระหว่างต้น 20  เซนติเมตร ระยะระหว่างแถวประมาณ 30-50  เซนติเมตร ขึ้นอยู่
กับพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของดินถ้าหากปลูกถั่วลิสงพันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดปานกลาง เช่น พันธุ์ไทนาน 9 
ขอนแก่น 5 ขอนแก่น 4 ฯลฯ  ควรใช้ระยะระหว่างต้น x ระยะระหว่างแถว 20 x 30  เซนติเมตร หากปลูก
ถั่วลิสงเมล็ดโต (จัมโบ้) และพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 ควรใช้ระยะระหว่างต้น x ระยะระหว่างแถว 20 x 50  
เซนติเมตร  
 ลักษณะดินที่เหมาะสมกับการปลูกถั่วลิสงและการเตรียมดิน ลักษณะดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วน
ปนทราย หน้าดินลึกมีการระบายน้ำดีไม่มีน้ำขัง  ในกรณีที่เกษตรกรปลูกถ่ัวลิสงเป็นพ้ืนที่มาก ๆ หรือเป็นกลุ่ม
ผู้ปลูกรายใหญ่  หากมีการวิเคราะห์ดินเพ่ือปรับสภาพดินก่อนปลูกเพ่ือประกอบเป็นคำแนะนำสำหรับการใช้
ปุ๋ยถั่วลิสงแล้วจะทำให้ใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ค่าวิเคราะห์ดินที่เหมาะสมกับการปลูกถั่ว
ลิสงควรเป็นดังนี้  
 -  ความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 5.8-6.5 
 -  อินทรียวัตถุ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.5 
 -  ฟอสฟอรัสที่ละลายน้ำได้ มากกว่า 10 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) 
 -  โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ มากกว่า 30 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) 
 -  แคลเซียม มากกว่า 200 ส่วนต่อล้านส่วน  (ppm)  สำหรับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ขอนแก่น 5 
ขอนแก่น 60-1 ฯลฯ ซึ่งมีขนาดเมล็ดปานกลาง ส่วนถั่วลิสงพันธุ์เมล็ดโต (จัมโบ้) ค่าแคลเซียมในดินที่
วิเคราะห์ได้ควรมีค่ามากกว่า 400 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) 
 สิ่งที่เกษตรกรพึงปฏิบัติในการปลูกถั่วลิสงในขั้นตอนของการเตรียมดินคือ ดินต้องร่วนซุย โดยการไถ
ดินลึกประมาณ 15-20  เซนติเมตร  พรวนและคราด  กำจัดวัชพืช หากดินเป็นกรดควรใส่ปูน หรือหิน
ฟอสเฟตตามค่าความต้องการปูนที่ได้จากผลการวิเคราะห์ดิน  ซึ่งหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ดินสามารถให้
คำแนะนำได้ ควรปรับสภาพดินให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.8-6.5  การปรับสภาพดินให้
เหมาะสมจะช่วยทำให้ธาตุอาหารพืชสามารถละลายออกมาและเป็นประโยชน์กับรากพืชที่จะดึงดูดไปใช้ในการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่  ในกรณีดินด่าง-ด่างจัด เช่น ดินที่มีวัตถุต้นกำเนิดดินเกิดจากหินปูน  
ควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยที่มีฤทธิ์ตกค้างเป็นกรด  เช่น  แอมโนเนียมซัลเฟต  ใส่ตามอัตราแนะนำ 
 การวิเคราะห์ดินเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตพืช ค่าวิเคราะห์ดินบอกให้
ทราบว่า ดินมีธาตุอาหารพืชต่างๆในรูปที่เป็นประโยชน์และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของพืชมาก
น้อยเพียงใด เป็นเครื่องมือการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการของพืช รวมทั้งให้
ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการผลิตพืช และการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน หมายถึงการใช้ ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เป็นวิธีการใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคำแนะนำปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดินกับพืชถั่วเศรษฐกิจร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ดังนี้ ปริมาณอินทรียวัตถุ มีปริมาณน้อย
กว่าร้อยละ1 และมากกว่าร้อยละ 1  ต้องใส่ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุไนโตรเจน(N) 3 และ 0 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ 
ส่วนปริมาณฟอสฟอรัส(P) มีปริมาณ น้อยกว่า 8  8ถึง12 และมากกว่า 12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ต้องใส่
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ปุ๋ยเคมีที่ให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ เท่ากับ 9  6 และ 3 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ และส่วนปริมาณ
โพแทสเซียม(K) มีปริมาณ น้อยกว่า 40,  40 ถึง 80 และมากกว่า 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ต้องใส่ปุ๋ยเคมีที่
ให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ เท่ากับ 6, 3 และ 0 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ อีกท้ังการใช้ปุ๋ยชีวภาพไร
โซเบียมจะช่วยให้ถั่วเพ่ิมผลผลิตได้สูงขึ้น  ไรโซเบียมเป็นจุลินทรีย์ดินชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเข้าไปสร้างปมรากถั่วแล้ว
จะมีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถตรึงไนโตรเจนที่มีอยู่มากมายในอากาศ มาสร้างเป็น สารประกอบไนโตรเจน 
ให้พืชถั่วนำไปใช้ในการเจริญเติบโต เพ่ิมผลผลิต และอาจมีบางส่วนที่เหลือเกิน จะถูกปลดปล่อยลงดิน แต่ไร
โซเบียมที่มีอยู่ในดินเดิม อาจจะมีมากน้อยแตกต่างกันไป หรือไม่มีเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน และชนิดของ
ไรโซเบียม  ดินที่ไม่เคยปลูกถั่ว หรือดินร่วนทราย อาจจะไม่มีหรือมีไรโซเบียมเดิมในดินน้อยมาก และไร
โซเบียมที่มีอยู่เดิมนั้นอาจไม่สามารถตรึงไนโตรเจน  ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านปุ๋ยชีวภาพได้มีการพัฒนานาขึ้น
มาก มีการคัดเลือกไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับถั่วชนิดนั้นๆ ผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมให้
เกษตรกรนำไปใช้คลุกกับเมล็ดถั่วก่อนปลูก นอกจากช่วยเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของถั่วแล้ว ยังช่วยลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน   
 การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมคลุกเมล็ดถั่วก่อนปลูก เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกร
ประสบความสำเร็จได้ เพราะนอกจากจะช่วยเพ่ิมผลผลิตแล้ว ยังเป็นการประหยัดเงินตราที่จะรั่วไหลออก
ต่างประเทศในการสั่งซื้อปุ๋ยไนโตรเจนเข้ามาใช้ได้ระดับหนึ่ง โดยประมาณว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนกับพืช
ถั่วประมาณ 20-30 กก.ต่อไร่ (ปริมาณต่ำสุดที่ใช้) คิดเป็นค่าปุ๋ยยูเรีย ที่เกษตรกรใช้ประมาณ 240-360 
บาท เมื่อคิดพ้ืนที่ปลูกถั่วทั้งหมดที่มีประมาณ 4 ล้านไร่ จะเสียเงินในการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ือปลูกถั่วปีละ
ประมาณ 960-1,440 ล้านบาท ถ้าหากเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมแทนปุ๋ยไนโตรเจนจะช่วยลด
ต้นทุนการผลิตหรือลดการใช้ปุ๋ยได้ถึงปีละ 960-1,440 ล้านบาท 
 การใส่ยิปซัมควรหลังใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง โดยใส่ยิปซัมในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการหว่าน
กระจายในพ้ืนที่ด้านในระหว่างแถวพืชปลูกบนสันร่อง แล้วคลาดกลบลงดินตื้นๆ การใส่ยิปซัมในระยะนี้ ซึ่ง
เป็นระยะที่ถั่วลิสงกำลังออกดอก มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือใช้เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารรองที่เรียกว่า ธาตุ
แคลเซียม ซึ่งจะมีผลทำให้ถั่วลิสงติดฝักท่ีมีความสมบูรณ์ มีเมล็ดเต็มฝัก และเมล็ดมีคุณภาพดี  
 การป้องกันกำจัดโรคถั่วลิสง โดยโรคโคนเน่า หรือโคนเน่าขาด เป็นโรคที่สำคัญในการผลิตถั่วลิสง มี
สาเหตุ จากเชื้อรา Aspergillus niger และสามารถแพร่กระจายได้หลายทางรวมถึงติดมากับเมล็ดพันธุ์ โดย
ลักษณะอาการ ต้นเหี่ยวเหลือง ยุบตัว โคนต้นเป็นแผลสีน้ำตาล พบกลุ่มสปอร์สีดำปกคลุมบริเวณแผล เมื่อ
ถอนขึ้นมาส่วนลำต้นจะขาดจากส่วนราก พบโรคทุกแหล่งและทุกฤดูปลูก เชื้อราสามารถติดไปกับเมล็ดและ
อาศัยอยู่ในดิน ระบาดรุนแรงในระยะกล้า อายุ 7-28 วัน เมื่อฝนทิ้งช่วงประมาณ 7 วัน แล้วมีฝนตก การ
ป้องกันกำจัด คือ ไม่ควรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นานเกิน 6 เดือน เพราะจะทำให้ต้นกล้าเป็นโรครุนแรง เก็บเกี่ยวถั่ว
ลิสงตามอายุของพันธุ์ ตามที่ระบุ และคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามคำแนะนำ คือ 
สารเคมี คาร์เบนดาซิม 50%WP อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม   
 ในการประชุม คณะทำงาน และเกษตรกร ผู้ร่วมประชุม ได้มีข้อ ถาม – ตอบ ดังนี้ 

นายสามารถ คำหลาบ ผู้ใหญ่บ้าน อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรได้นำเทคโนโลยี
เรื่องการแปรรูปและการตลาดมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเพ่ือเป็นแนวท่างและช่องทางที่จะสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับถั่วลิสงและสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 

ประธาน มอบหมายให้นายไชยา  บุญเลิศ ไปเตรียมความพร้อมเรื่องการการแปรรูปและ
การตลาดมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในการประชุมครั้งต่อไป 
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4) คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตาม
รายชื่อดังนี้  

1.นาสาววันเพ็ญ  สิทธิชาติ           20   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
2.นางพยุง    วรรณชาติ                8   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
3.นางนคร    เหล่าอินทร์          13/1   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
4.นางภิรมย์  โซติรัส      12  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
5.นางไพฑูรย์  จีนขม                20/1  ม.5  ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
6.นางฉงน    สิทธิชาต ิ               20  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
7. นางกรวย   นิลภา                   19  ม.5  ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
8.นางณัชชา   กันเสือ               18/2 ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
9. นางสาวประเทือง  เล็กรัตน์        21  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    

 10.นางแสงเดือน  สิทธิชาติ           46  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์ 
 

2.4 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 /2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โดยนายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งสรุปผลการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผอ.สวพ.5 ประธานในที่ประชุมได้แจ้งว่าได้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ โดยนายปรีชา กาเพ็ชร ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ได้ไปดำรงตำแหน่งศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และนายอนุรักษ์ สุขขา
รมย์ ไดข้ึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์แทน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ  เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่ เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวั ดนครสวรรค์ ครั้งที่ 
1/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 
 นายไชยา  บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ได้จัดทำรายงานการประชุมโครงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสง
จังหวัดนครสวรรค ์ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม   
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

3.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกถ่ัวลิสง การแปรรูปและการการตลาด โดย นางสาวญาณิณ สุปะมา 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดขอนแก่น 

ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 หรือพันธุ์ KK4401 ได้รับการรับรองพันธุ์วันที่ 13 มกราคม 2554 
ปลูกด้วยอัตราประชากร 32,000-48,000 ต้นต่อไร่ โดยใช้ระยะระหว่างแถว 40 เซนติเมตร หยอด 2-3 
เมล็ดต่อหลุม ห่างกัน 25 เซนติเมตร หรือหยอดให้มีจำนวนต้น 8-15 ต้นต่อเมตร ใช้เวลาในการงอก 7-10 
วัน อายุออกดอก 25-30 วัน อายุเก็บเกี่ยวเป็นถั่วฝักสดสำหรับต้ม 75-90 วัน เก็บเกี่ยวเป็นถั่วฝักแห้ง 95-
110 วัน มีทรงต้นพุ่มตรง ใบสีเขียว แตกก่ิงแบบ sequential branching มีดอกบนลำต้นหลักและทุกข้อของ
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กิ่งแขนง ดอกสีเหลือง ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยเคมีสูตร 12 -24-12 หรือ 16-8-8 อัตรา 15 
กิโลกรัมต่อไร่ เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว แต่อ่อนแอต่อโรคราสนิมและใบจุดดำ และโรค
ยอดไหม้ ติดฝักเป็นกระจุกรอบโคนต้น 21-25 ฝักต่อหลุม มี 1-4 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู การ
กะเทาะ 64-67 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตฝักสด 643-786 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 289 กิโลกรัมต่อไร่ 
มีน้ำหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 49.9 กรัม ลักษณะเด่น มีขนาดเมล็ดโต ซึ่งโตกว่าถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และ
ขอนแก่น 2. ให้ผลผลิตฝักแห้ง 289 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงใกล้เคียงกับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 
ที่ให้ผลผลิต 288 และ 290 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 3. ให้ผลผลิตฝักสด 643 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับ
พันธุ์ขอนแก่น 5  แต่สูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 ร้อยละ 5 และให้ผลผลิตฝักสด 786 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ากลุ่ม
พันธุ์ถั่วลิสงฝักสดสำหรับต้มจึงเหมาะสำหรับทำเป็นถั่วต้ม 4. ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว (เชื้อสาเหตุ 
Sclerotium rolfsii) พ้ืนที่แนะนำ ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดี สามารถปลูก
ได้ทัว่ไปในสภาพการผลิตถั่วลิสงของประเทศไทย 
 การจัดการโรคที่สำคัญของถั่วลิสงคือ โรคโคนเน่า หรือโคนเน่าขาด เป็นโรคที่สำคัญในการผลิตถั่วลิสง 
มีสาเหตุ จากเชื้อรา Aspergillus niger และสามารถแพร่กระจายได้หลายทางรวมถึงติดมากับเมล็ดพันธุ์ โดย
ลักษณะอาการ ต้นเหี่ยวเหลือง ยุบตัว โคนต้นเป็นแผลสีน้ำตาล พบกลุ่มสปอร์สีดำปกคลุมบริเวณแผล เมื่อ
ถอนขึ้นมาส่วนลำต้นจะขาดจากส่วนราก พบโรคทุกแหล่งและทุกฤดูปลูก เชื้อราสามารถติดไปกับเมล็ดและ
อาศัยอยู่ในดิน ระบาดรุนแรงในระยะกล้า อายุ 7-28 วัน เมื่อฝนทิ้งช่วงประมาณ 7 วัน แล้วมีฝนตก การ
ป้องกันกำจัด คือ ไม่ควรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นานเกิน 6 เดือน เพราะจะทำให้ต้นกล้าเป็นโรครุนแรง เก็บเกี่ยวถั่ว
ลิสงตามอายุของพันธุ์ ตามที่ระบุ และคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามคำแนะนำ คือ 
สารเคมี คาร์เบนดาซิม 50%WP อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม  
 การแปรรูปผลผลิตและช่องทางการจำหน่าย การแปรรูปถั่วลิสงนั้นมีได้หลายหลายรูปแบบเช่นการทำ
ขนม ถั่วตัด ถั่วเคลือบ หรือทำเป็นธัญพืชอบแห้ง  
 ด้านช่องทางการจำหน่าย นอกจากการจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพ้ืนที่แล้ว ยังสามารถจำหน่ายใน
ช่องทางอินเตอร์เน็ตหรือทางสื่อออนไลน์ได้แก่ เฟสบุค และไลน์ โดยอาจจะตั้งเป็นเพจค้าขายถั่วลิสง และ
เชื่อมโยงเครือข่ายกับจังหวัดข้างเคียง แต่จะต้องมันใจก่อนว่าผลผลิตที่จะนำไปจำหน่ายต้องมีคุณภาพ  

3.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 

นายไชยา  บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ได้รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
ดังนี้ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งแต่ละหน่วยงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโตรงการโดยตรง ตามที่
กำหนดในวัตถุประสงค์ คือเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
จำนวน 35 ราย ได้แก่ นายสามารถ คำหลาบ นางพยุง วรรณชาติ นางเนาวรัตน์ สมุทรไทย นางไพรฑูรย์ จีน
ขม น.ส.วันเพ็ญ สิทธิชาติ นายวิเชียร ทิพมงคล นางโชติกา เล็กรัตน์ น.ส.อำพร เชื้อเขตกรรม นายบุญยืน 
หมวกเหล็ก นางทัศมา คำหลาบ นางวรรณา โชติรัส นางนคร เหล่าอินทร์ นางสมบัติ บัวเทศ นางภิรมย์ 
โชติรัส นางฉงน สิทธิชาติ น.ส.ประเทือง เล็กรัตน์ นางณัชชา กันเสือ นางกรวย นิลภา นายประเพียร โชติรัส 
นายรันดร อบรม นางบุญชู เทเพล นางมาลัย เจ้าเจ็ด นางแตงไทย เล็กรัตน์ นายมณเทียร เชื้อเขตกรรม นาย
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อำนาจ โชติรัส นายธีรเดช นิลภา นายวิทวัส วรรณชาติ นางดลพร ชาติวรรณ นายธีรพล โชติรัส นายเทียง 
เหล่าอินทร์ นายมังกร นิลภา นายสมหมาย คำหลาบ นางชอบ เนียรพาล นายบังอร ไวยธัญกิจ และว่าที่ร้อย
ตรีหญิงสินีนาฎ คำหลาบ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็น
แหล่งทุน การจัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำทางความคิด ได้แก่ 

 1.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง
เป็นกลุ่มเกษตรกรในข้อข้างต้นเป็นสมาชิก 

 2. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี และบริษัทกรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 

 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญ หรือมีบทบาทอำนาจที่ส่งผล

กระทบต่อความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และสำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 

 ได้จัดทำคำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 ได้มีคำสั่ง สวพ.5 ที่ 3/2564ลงวันที่ 
7 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่ เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ (ภาคกลาง) เป็นที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็น
ประธานคณะทำงาน  นางสาวเครือวัลย์  บุญเงินผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสวพ.5 นางอรอนงค์  สอนสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบายสวพ.5 นายวีระพงษ์  เย็นอ่วมนักวิชาการเกษตรชำนาญกา
รสวพ.5 นางสาวระพีพรรณ  ชั่งใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการศวม.ลพบุรี นายณพงษ์  วสยางกูรนักวิชา
การเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.นครสวรรค์ นางสิริรัตน์  พุ่มพวงเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.
นครสวรรค์ เกษตรอำเภอโกรกพระหรือผู้แทนผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ผู้แทนบริษัท 
กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัดนายสามารถ คำหลาบ ผู้แทนเกษตรกร เป็นคณะทำงาน นายไชยา บุญเลิศ 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงานและเลขานุการนายยอด  กันยาประสิ ทธิ์ 
นักวิชาการเกษตร ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1 /2564 วันที่ 12มกราคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์โดยนายปรีชา  กาเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม 

ได้คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามรายชื่อ
ดังนี้  

1.นาสาววันเพ็ญ  สิทธิชาติ           20   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
2.นางพยุง    วรรณชาติ                8   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
3.นางนคร    เหล่าอินทร์          13/1   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
4.นางภิรมย์  โซติรัส      12  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
5.นางไพฑูรย์  จีนขม                20/1  ม.5  ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
6.นางฉงน    สิทธิชาติ               20  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
7. นางกรวย   นิลภา                   19  ม.5  ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
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8.นางณชัชา   กันเสือ               18/2 ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
9. นางสาวประเทือง  เล็กรัตน์        21  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    

 10.นางแสงเดือน  สิทธิชาติ           46  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์ 
 

โดยได้จัดทำแปลงทดสอบ และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน
แผน โดยเข้าไปเก็บข้อมูลเกษตรกร และเก็บตัวอย่างดินในแปลงต้นแบบ จำนวน 10 รายรายละ 2 ไร่โดยการ
ทดสอบเทคโนโลยีเป็นการเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี ดังนี้ 

 
วิธีปฏิบัติ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

พันธุ์ -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 

การป้องกันโรค 
-คลุกสารเคมี คาร์เบนดาซิม 50%WP อัตรา 
5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ป้องกันโรค
เน่าขาด 

-ไม่คลุกสารเคมีป้องกันโรค 

การใส่ปุ๋ย 

-ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วลิสง 
- ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(อัตราตาม
คำแนะนำเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม) 
(กรมวิชาการเกษตร, 2553) ดังนี้ 
ใส่พร้อมปลูก โดยโรยก้นร่องหรือข้างแถว
ปลูกแล้วพรวนกลบ 

-ไม่ใช่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
-ใส่ปุ๋ยเคมี 1 ครั้ง ที่ 15 วันหลังปลูกสูตร 
15-15-15 ผสมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 
25 กก./ไร่ หรือ 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร่ 

การแก้ปัญหา
เมล็ดลีบ 

-ใส่วัสดุปรับปรุงดิน (ยิปซั่ม) อัตรา 50 กก./
ไร่ โดยโรยชิดแถวปลูกในระยะแทงเข็ม 

-ไม่มีการแก้ไข 

 
ทั้งสองกรรมวิธีมีดำเนินการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ดำเนินการตามวิธีการเกษตรกร 
นอกเหนือจากเกษตรกรต้นแบบยังได้มีเกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร นำไปปรับ

ใช้ในพื้นที่ของตนเองอีก 25 ราย โดยมี 12 รายได้นำเทคโนโลยีด้านปุ๋ยและพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ ส่วนที่เหลือได้
นำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดูแลรักษาแปลง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
2564 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 (ยกร่าง) แบบสำรวจความพึงพอใจโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่อง การ
ทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
(เอกสารแนบ 3) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้แก้ไขตามที่คณะทำงานเสนอ                     



56 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 2.5 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3/2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
 นายอนุรักษ์  สุขขารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธาน
ในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรั สโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ที่ยังมีความรุนแรง ทำให้การประชุมคณะทำงานโครงการที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โครงการการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่
เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2564 ได้เลื่อนมาเป็นวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ซึ่ง
จากเดิมจะต้องจัดในวันที่ 23 เมษายน 2564 แต่ในส่วนของคณะทำงานท่านอ่ืนๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่
สามารถเข้ามาร่วมประชุมได้ เนื่องจากคำสั่งของแต่ละจังหวัดเรื่องการควบคุมการระบาดของโรค covid 19 
ที่กำหนดให้งดการเดินทางออกนอกพ้ืนที่ และยังกำหนดห้ามมีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันไม่เกิน 20 คน 
ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้คณะทำงานหลายๆท่านจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ  เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564  
 นายไชยา  บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  ได้จัดทำรายงานการประชุมโครงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสง
จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม   
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์  
 นายไชยา  บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิต
ถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
 1.การดำเนินงาน 

ได้มีการจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 /2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์โดยนายปรีชา  กาเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม  

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 /2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.เนิน
ศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โดยนายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี 5 เป็นประธานในที่ประชุม 
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การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ได้จัดทำแปลงทดสอบ และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผน 

โดยเข้าไปเก็บข้อมูลเกษตรกร และเก็บตัวอย่างดินในแปลงต้นแบบ จำนวน 10 รายรายละ 2 ไร่โดยการ
ทดสอบเทคโนโลยีเป็นการเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี ดังนี้ 

 
วิธีปฏิบัติ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

พันธุ์ -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 

การป้องกันโรค 
-คลุกสารเคมี คาร์เบนดาซิม 50%WP อัตรา 
5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ป้องกันโรค
เน่าขาด 

-ไม่คลุกสารเคมีป้องกันโรค 

การใส่ปุ๋ย 

-ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วลิสง 
- ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(อัตราตาม
คำแนะนำเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม) 
(กรมวิชาการเกษตร, 2553) ดังนี้ 
ใส่พร้อมปลูก โดยโรยก้นร่องหรือข้างแถว
ปลูกแล้วพรวนกลบ 

-ไม่ใช่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
-ใส่ปุ๋ยเคมี 1 ครั้ง ที่ 15 วันหลังปลูกสูตร 
15-15-15 ผสมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 
25 กก./ไร่ หรือ 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร่ 

การแก้ปัญหา
เมล็ดลีบ 

-ใส่วัสดุปรับปรุงดิน (ยิปซั่ม) อัตรา 50 กก./
ไร่ โดยโรยชิดแถวปลูกในระยะแทงเข็ม 

-ไม่มีการแก้ไข 

 
ทั้งสองกรรมวิธีมีดำเนินการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ดำเนินการตามวิธีการเกษตรกร 
นอกเหนือจากเกษตรกรต้นแบบยังได้มีเกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร นำไปปรับ

ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอีก 25 ราย โดยมี 12 รายได้นำเทคโนโลยีด้านปุ๋ยและพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ ส่วนที่เหลือได้
นำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ 

ผลการดำเนินงานตามแนวทางท่ีกำหนดไว้ในแผน 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถ

ดำเนินการตามขั้นตอนโครงการการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่ เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัด
นครสวรรค์ 

ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถดำเนินการตาม
ขั้นตอนโครงการการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ โดยการใช้
แบบสำรวจสอบถามกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผลการสำรวจมีดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลจากผู้กรอกแบบสอบถาม) 
  - เพศ เกษตรกรเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 9.09 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 90.90  

- อายุ เกษตรกรมีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.18 อายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
36.36  และอายุมากกว่า 60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 45.45    

- ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 81.81 และระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 18.18  
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- พ้ืนที่ปลูกถั่วลิสง ของตนเองร้อยละ 90.90 และพ้ืนที่เช่าร้อยละ 9.09 แหล่งน้ำที่ใช้ใน
การเกษตรโดยแบ่งเป็นจากสระน้ำของตนเองร้อยละ 72.72 จากคลองชลประทานร้อยละ 36.36 และจาก
แม่น้ำร้อยละ 27.27 

- ประสบการณ์การปลูกถั่วลิสง ระหว่าง 1-10 ปี ร้อยละ 45.45 มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 
54.54 

- ประสบการณ์การการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ไม่มีคิดเป็นร้อยละ 63.63 มี
คิดเปน็ร้อยละ 36.36 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
โครงการการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

หลังจากสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับเกษตรกรแล้วได้ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ตารางท่ี 3 )พบว่า 

1 ความพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล & รับฟังความคิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน 
พอใจมากที่สุดร้อยละ 100  

2 ความพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐนำความคิดเห็นของท่านไปใช้ในการบริหารงาน/
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน พอใจมากที่สุดร้อยละ 100 

3 ความพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด/วางแผนการทำงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 85.5 พอใจมากร้อยละ 14.5 

4 ความพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ท่านทำงานร่วมด้วย พอใจมากที่สุดร้อย
ละ 100 

5 ความพึงพอใจกับบทบาทของท่านเองที่มีต่อการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พอใจมาก
ที่สุดร้อยละ 85.5 พอใจมากร้อยละ 14.5 

6 ความพึงพอใจกับผลสำเร็จที่ได้รับจากการที่ท่านเข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
พอใจมากที่สุดร้อยละ 90.9 พอใจมากร้อยละ 9.1 

7 ความพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
พอใจมากทีสุ่ดร้อยละ 90.9 พอใจมากร้อยละ 9.1 

8 ความพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการสนับสนุนความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับ
หน่วยงานภาครัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 85.5 พอใจมากร้อยละ 14.5 

9 ความพึงพอใจในภาพรวมของบทบาทที่ท่านได้รับจากการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
พอใจมากที่สุดร้อยละ 90.9 พอใจมากร้อยละ 9.1 

สรุปในภาพรวมของโครงการฯ เกษตรกรมีความพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วมโครงการฯ คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการในระดับพอใจมากที่สุดร้อยละ 92.1 
และระดับพอใจมากร้อยละ 7.9 ซึ่งผลการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี  
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ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ
การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564 

รายละเอียดการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พอใจ 
มาก 
(4) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(3) 

ไม่ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่
พอใจ 
เลย 
(1) 

1. ท่านพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล & รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน 

100 %     

2. ท่านพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐนำความ
คิดเห็นของท่านไปใช้ในการบริหารงาน/การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน 

100 %     

3. ท่านพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำหนด/วางแผนการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ 

85.5 % 14.5 %    

4. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่
ท่านทำงานร่วมด้วย 

100 %     

5. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านเองที่มีต่อการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

85.5 % 14.5 %    

6. ท่านพึงพอใจกับผลสำเร็จที่ได้รับจากการที่ท่าน
เข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

90.9 % 9.09 %    

7. ท่านพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงาน
ภาครัฐในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

90.9 % 9.09 %    

8. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการสนับสนุน 
ความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ 

85.5 % 14.5 %    

9. ในภาพรวมของบทบาทท่ีท่านได้รับจากการ
ทำงานรว่มกับหน่วยงานภาครัฐ 

90.9 % 9.09 %    

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงและการ
ใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ในการผลิตถั่วลิสง 

จากการทำแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงโดยการนำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงและการ
ใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ในการผลิตถั่วลิสงกับเกษตรกรจำนวน 10 ราย พบว่า กรรมวิธีทดสอบให้
ผลผลิตฝักสดและผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 827  และ 488 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ส่วนกรรมวิธีของเกษตรกรให้
ผลผลิตฝักสดและผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 740 และ 432 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับซึ่งจะเห็นว่ากรรมวิธีทดสอบนั้นให้
ผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.81  และ 12.96 เมื่อเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร (ตารางที่ 2) 

สรุปภาพรวมการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรสามารถเพ่ิมปริมาณของผลผลิตได้ โดย
มีผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.81  และ 12.96 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 2 ผลผลิตฝักสดและผลผลิตฝักแห้งของเกษตรกรแปลงทดสอบ 
 

เกษตรกร 
ผลผลิตฝักสด 

(กก./ไร่) 
ผลผลิตฝักแห้ง 

(กก./ไร่) 
เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ 

1. น.ส.วันเพ็ญ สิทธิชาต ิ 716 780 360 440 
2. นางพยุง    วรรณชาติ                 780 790 370 410 
3. นางนคร    เหล่าอินทร์           740 940 400 530 
4. นางภิรมย์  โซติรัส 840 960 540 550 
5. นางไพฑูรย์  จีนขม                 760 820 460 480 
6. นางฉงน    สิทธิชาต ิ 910 980 540 620 
7. นางกรวย   นิลภา                    690 890 450 550 
8. นางณัชชา  กันเสือ 642 690 410 430 
9. น.ส.ประเทือง  เล็กรัตน์         
10. นางแสงเดือน สิทธิชาติ            

638 
680 

680 
740 

390 
400 

420 
450 

เฉลี่ย 740 827 432 488 
T-test ** ** 
ผลต่าง  87 56 
ร้อยละ 11.81 12.96 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม  ไม่มี                       
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

2.6 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยได้จัดทำแปลงทดสอบ และติดตามความก้าวหน้าของ
การดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผน โดยเข้าไปเก็บข้อมูลเกษตรกร และเก็บตัวอย่างดินในแปลง
ต้นแบบ จำนวน 10 รายรายละ 2 ไร่โดยการทดสอบเทคโนโลยีเป็นการเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี ดังนี้ 

วิธีปฏิบัติ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
พันธุ์ -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 

การป้องกันโรค 
-คลุกสารเคมี คาร์เบนดาซิม 50%WP อัตรา 
5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ป้องกันโรค
เน่า 

-ไม่คลุกสารเคมีป้องกันโรค 

การใส่ปุ๋ย 

-ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วลิสง 
- ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(อัตราตาม
คำแนะนำเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม) 
(กรมวิชาการเกษตร, 2553)  ใส่พร้อมปลูก 

-ไม่ใช่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
-ใส่ปุ๋ยเคมี 1 ครั้ง ที่ 15 วันหลังปลูกสูตร 
15-15-15 ผสมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 
25 กก./ไร่ หรือ 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร่ 
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โดยโรยก้นร่องหรือข้างแถวปลูกแล้วพรวน
กลบ 

การแก้ปัญหา
เมล็ดลีบ 

-ใส่วัสดุปรับปรุงดิน (ยิปซั่ม) อัตรา 50 กก./
ไร่ โดยโรยชิดแถวปลูกในระยะแทงเข็ม 

-ไม่มีการแก้ไข 

ทั้งสองกรรมวิธีมีดำเนินการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ดำเนินการตามวิธีการเกษตรกร 

นอกเหนือจากเกษตรกรต้นแบบยังได้มีเกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร นำไปปรับ
ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอีก 25 ราย โดยมี 12 รายได้นำเทคโนโลยีด้านปุ๋ยและพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ ส่วนที่ เหลือได้
นำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ 

 
4.1.1 สรุปผลการดำเนินงานแปลงต้นแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

          จากการทำแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงโดยการนำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสง
และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ในการผลิตถั่วลิสงกับเกษตรกรจำนวน 10 ราย พบว่า กรรมวิธี
ทดสอบให้ผลผลิตฝักสดและผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 827  และ 488 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ส่วนกรรมวิธีของ
เกษตรกรให้ผลผลิตฝักสดและผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 740 และ 432 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับซึ่งจะเห็นว่ากรรมวิธี
ทดสอบนั้นให้ผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.81  และ 12.96 เมื่อเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร 
(ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 ผลผลิตฝักสดและผลผลิตฝักแห้งถั่วลิสงของเกษตรกรต้นแบบในต.เนินศาลา อ.โกรกพระ  

จังหวัดนครสวรรค์ 

เกษตรกร 
ผลผลิตฝักสด 

(กก./ไร่) 
ผลผลิตฝักแห้ง 

(กก./ไร่) 
เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ 

1. น.ส.วันเพ็ญ สิทธิชาต ิ 716 780 360 440 
2. นางพยุง    วรรณชาติ                 780 790 370 410 
3. นางนคร    เหล่าอินทร์           740 940 400 530 
4. นางภิรมย์  โซติรัส 840 960 540 550 
5. นางไพฑูรย์  จีนขม                 760 820 460 480 
6. นางฉงน    สิทธิชาต ิ 910 980 540 620 
7. นางกรวย   นิลภา                    690 890 450 550 
8. นางณัชชา  กันเสือ 642 690 410 430 
9. น.ส.ประเทือง  เล็กรัตน์         
10. นางแสงเดือน สิทธิชาติ            

638 
680 

680 
740 

390 
400 

420 
450 

เฉลี่ย 740 827 432 488 
T-test ** ** 
ผลต่าง  87 56 
ร้อยละ 11.81 12.96 
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4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

หลังจากสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับเกษตรกรแล้วได้ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ตารางท่ี 3 )พบว่า 

4.2.1 ความพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล & รับฟังความคิดเห็นของประชาชนของ
หน่วยงาน พอใจมากที่สุดร้อยละ 100  

4.2.2 ความพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐนำความคิดเห็นของท่านไปใช้ในการ
บริหารงาน/การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน พอใจมากที่สุดร้อยละ 100 

4.2.3 ความพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด/วางแผนการทำงานกับ
หน่วยงานภาครัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 85.5 พอใจมากร้อยละ 14.5 

4.2.4 ความพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ท่านทำงานร่วมด้วย พอใจมากที่สุด
ร้อยละ 100 

4.2.5 ความพึงพอใจกับบทบาทของท่านเองที่มีต่อการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
พอใจมากที่สุดร้อยละ 85.5 พอใจมากร้อยละ 14.5 

4.2.6 ความพึงพอใจกับผลสำเร็จที่ได้รับจากการที่ท่านเข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 90.9 พอใจมากร้อยละ 9.1 

4.2.7 ความพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม พอใจมากที่สุดร้อยละ 90.9 พอใจมากร้อยละ 9.1 

4.2.8 ความพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการสนับสนุนความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับ
หน่วยงานภาครัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 85.5 พอใจมากร้อยละ 14.5 

4.2.9 ความพึงพอใจในภาพรวมของบทบาทที่ท่านได้รับจากการทำงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 90.9 พอใจมากร้อยละ 9.1 

สรุปในภาพรวมของโครงการฯ เกษตรกรมีความพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วมโครงการฯ คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการในระดับพอใจมากที่สุดร้อยละ 92.1 
และระดับพอใจมากร้อยละ 7.9 ซึ่งผลการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี  
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ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ
การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564 

รายละเอียดการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พอใจ 
มาก 
(4) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(3) 

ไม่ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่
พอใจ 
 (1) 

1. ท่านพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล & รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน 

100 %    
 

2. ท่านพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐนำความ
คิดเห็นของท่านไปใช้ในการบริหารงาน/การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน 

100 %    
 

3. ท่านพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำหนด/วางแผนการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ 

85.5 % 14.5 %   
 

4. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่
ท่านทำงานร่วมด้วย 

100 %    
 

5. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านเองที่มีต่อการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

85.5 % 14.5 %   
 

6. ท่านพึงพอใจกับผลสำเร็จที่ได้รับจากการที่ท่าน
เข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

90.9 % 9.1 %   
 

7. ท่านพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงาน
ภาครัฐในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

90.9 % 9.1 %   
 

8. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการสนับสนุน 
ความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ 

85.5 % 14.5 %   
 

9. ความพึงพอใจในภาพรวมของบทบาทท่ีท่าน
ได้รับจากการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

90.9 % 9.1 %   
 

เฉลี่ย 92.1 % 7.9 %    
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ผนวก 8 
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 

รายงานการประชุม 
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  

โครงการการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 

25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

................................................................................................................................................................... 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
  

1 นายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผอ. สวพ 5  ที่ปรึกษาคณะทำงาน 

2 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผอ. ศวพ.นครสวรรค์ ประธานคณะทำงาน 

3 น.ส.เครือวัลย์ บุญเงิน ผอ.กลุ่มวิชาการ สวพ.5 คณะทำงาน 

4 นางอรอนงค์ สอนสุข ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.5 คณะทำงาน 

5 น.ส.ระพีพรรณ ชั่งใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวม.ลพบุรี คณะทำงาน 

6 นายณพงษ์ วสยางกูร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงาน 

7 นางสิริรัตน์ พุ่มพวง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงาน 

8 นายณัญชานนท์ เมืองมา เกษตรอำเภอโกรกพระ คณะทำงาน 

9 นส.ภัทรภร ทีฆาสุข สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ คณะทำงาน 

10 นายสามารถ คำหลาบ ผู้แทนเกษตรกร คณะทำงาน 

11 นายไชยา บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงานและ
เลขานุการ 

12 นายยอด กันยาประสิทธิ์ นักวิชาการเกษตร ศวพ.นครสวรรค์  คณะทำงานและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสงัด ดวงแก้ว ผอ.ศวพ.กาญจนบุรี 
2 นายละเอียด ปั้นสุข ผอ.ศวพ.นครปฐม 
3 นางจันทนา ใจจิตร ผอ.ศวพ.อุทัยธานี 
4 นายดาวรุ่ง คงเทียน ผอ.ศวพ.ราชบุรี 
5 น.ส.ศุภวรรณ มาดหมาย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวม.ลพบุรี 
6 นางรัชนก ทองเวียง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศวพ.กาญจนบุรี 
7 นางนงนุช น้อยแก้ว สภาเกษตรกร จ.นครสวรรค์ 
8 นายนำโชค ทองเอ้ือ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สวพ.5 
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9 น.ส. เรณู บุญผาสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.สุโขทัย 
10 นางเอมอร เพชรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สวพ.3 
11 น.ส.สุนิศา ธุระกิจ นักวิชาการเกษตร สวพ.5 
12 นางสาววันเพ็ญ   สิทธิชาติ            เกษตรกร 
13 นางพยุง                    วรรณชาติ เกษตรกร 
14 นางนคร     เหล่าอินทร์           เกษตรกร 
15 นางภิรมย์   โซติรัส เกษตรกร 
16 นางไพฑูรย์   จีนขม                  เกษตรกร 
17 นางฉงน     สิทธิชาติ เกษตรกร 

18 นางกรวย   นิลภา                   เกษตรกร 

19 นางณัชชา    กันเสือ               เกษตรกร 

20 นางสาวประเทือง   เล็กรัตน์       เกษตรกร 

21 นางแสงเดือน   สิทธิชาติ          เกษตรกร 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
             นายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผอ.สวพ.5  เป็นประธานในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผอ.สวพ.5 ประธานในที่ประชุมได้แจ้งว่าได้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ โดยนายปรีชา กาเพ็ชร ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ได้ไปดำรงตำแหน่งศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และนายอนุรักษ์ สุขขา
รมย์ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์แทน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ  เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยท่ีเหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 
 นายไชยา  บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ได้จัดทำรายงานการประชุมโครงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสง
จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกถั่วลิสง การแปรรูปและการการตลาด โดย นางสาวญาณิณ สุปะมา 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดขอนแก่น 
ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 หรือพันธุ์ KK4401 ได้รับการรับรองพันธุ์วันที่ 13 มกราคม 2554 

ปลูกด้วยอัตราประชากร 32,000-48,000 ต้นต่อไร่ โดยใช้ระยะระหว่างแถว 40 เซนติเมตร หยอด 2 -3 
เมล็ดต่อหลุม ห่างกัน 25 เซนติเมตร หรือหยอดให้มีจำนวนต้น 8-15 ต้นต่อเมตร ใช้เวลาในการงอก 7-10 
วัน อายุออกดอก 25-30 วัน อายุเก็บเกี่ยวเป็นถั่วฝักสดสำหรับต้ม 75-90 วัน เก็บเกี่ยวเป็นถั่วฝักแห้ง 95-
110 วัน มีทรงต้นพุ่มตรง ใบสีเขียว แตกกิ่งแบบ sequential branching มีดอกบนลำต้นหลักและทุกข้อ
ของกิ่งแขนง ดอกสีเหลือง ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 16-8-8 อัตรา 15 
กิโลกรัมต่อไร่ เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว แต่อ่อนแอต่อโรคราสนิมและใบจุดดำ และโรค
ยอดไหม้ ติดฝักเป็นกระจุกรอบโคนต้น 21-25 ฝักต่อหลุม มี 1-4 เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู การ
กะเทาะ 64-67 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตฝักสด 643-786 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 289 กิโลกรัมต่อไร่ 
มีน้ำหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 49.9 กรัม ลักษณะเด่น มีขนาดเมล็ดโต ซึ่งโตกว่าถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และ
ขอนแก่น 2. ให้ผลผลิตฝักแห้ง 289 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงใกล้เคียงกับถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 
ที่ให้ผลผลิต 288 และ 290 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 3. ให้ผลผลิตฝักสด 643 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับ
พันธุ์ขอนแก่น 5  แต่สูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 ร้อยละ 5 และให้ผลผลิตฝักสด 786 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ากลุ่ม
พันธุ์ถั่วลิสงฝักสดสำหรับต้มจึงเหมาะสำหรับทำเป็นถั่วต้ม 4. ค่อนข้างทนทานต่อโรคโคนเน่าขาว (เชื้อสาเหตุ 
Sclerotium rolfsii) พ้ืนที่แนะนำ ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดี สามารถ
ปลูกได้ทั่วไปในสภาพการผลิตถั่วลิสงของประเทศไทย 
 การจัดการโรคท่ีสำคัญของถั่วลิสงคือ โรคโคนเน่า หรือโคนเน่าขาด เป็นโรคที่สำคัญในการผลิตถั่วลิสง 
มีสาเหตุ จากเชื้อรา Aspergillus niger และสามารถแพร่กระจายได้หลายทางรวมถึงติดมากับเมล็ดพันธุ์ 
โดยลักษณะอาการ ต้นเหี่ยวเหลือง ยุบตัว โคนต้นเป็นแผลสีน้ำตาล พบกลุ่มสปอร์สีดำปกคลุมบริเวณแผล เมื่อ
ถอนขึ้นมาส่วนลำต้นจะขาดจากส่วนราก พบโรคทุกแหล่งและทุกฤดูปลูก เชื้อราสามารถติดไปกับเมล็ดและ
อาศัยอยู่ในดิน ระบาดรุนแรงในระยะกล้า อายุ 7-28 วัน เมื่อฝนทิ้งช่วงประมาณ 7 วัน แล้วมีฝนตก การ
ป้องกันกำจัด คือ ไม่ควรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นานเกิน 6 เดือน เพราะจะทำให้ต้นกล้าเป็นโรครุนแรง เก็บเกี่ยวถั่ว
ลิสงตามอายุของพันธุ์ ตามที่ระบุ และคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามคำแนะนำ คือ 
สารเคมี คาร์เบนดาซิม 50%WP อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม  
 การแปรรูปผลผลิตและช่องทางการจำหน่าย การแปรรูปถั่วลิสงนั้นมีได้หลายหลายรูปแบบเช่นการทำ
ขนม ถั่วตัด ถั่วเคลือบ หรือทำเป็นธัญพืชอบแห้ง  
 ด้านช่องทางการจำหน่าย นอกจากการจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพ้ืนที่แล้ว ยังสามารถจำหน่ายใน
ช่องทางอินเตอร์เน็ตหรือทางสื่อออนไลน์ได้แก่ เฟสบุค และไลน์ โดยอาจจะตั้งเป็นเพจค้าขายถั่ วลิสง และ
เชื่อมโยงเครือข่ายกับจังหวัดข้างเคียง แต่จะต้องมันใจก่อนว่าผลผลิตที่จะนำไปจำหน่ายต้องมีคุณภาพ  

3.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 

นายไชยา  บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ได้รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
ดังนี้ 

•   
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งแต่ละหน่วยงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโตรงการโดยตรง ตามที่
กำหนดในวัตถุประสงค์ คือเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
จำนวน 35 ราย ได้แก่ นายสามารถ คำหลาบ นางพยุง วรรณชาติ นางเนาวรัตน์ สมุทรไทย นางไพรฑูรย์ จีน
ขม น.ส.วันเพ็ญ สิทธิชาติ นายวิเชียร ทิพมงคล นางโชติกา เล็กรัตน์ น.ส.อำพร เชื้อเขตกรรม นายบุญยืน 
หมวกเหล็ก นางทัศมา คำหลาบ นางวรรณา โชติรัส นางนคร เหล่าอินทร์ นางสมบัติ บัวเทศ นางภิรมย์ 
โชติรัส นางฉงน สิทธิชาติ น.ส.ประเทือง เล็กรัตน์ นางณัชชา กันเสือ นางกรวย นิลภา นายประเพียร โชติรัส 
นายรันดร อบรม นางบุญชู เทเพล นางมาลัย เจ้าเจ็ด นางแตงไทย เล็กรัตน์ นายมณเทียร เชื้อเขตกรรม นาย
อำนาจ โชติรัส นายธีรเดช นิลภา นายวิทวัส วรรณชาติ นางดลพร ชาติวรรณ นายธีรพล โชติรัส นายเทียง 
เหล่าอินทร์ นายมังกร นิลภา นายสมหมาย คำหลาบ นางชอบ เนียรพาล นายบังอร ไวยธัญกิจ และว่าที่ร้อย
ตรีหญิงสินีนาฎ คำหลาบ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง เป็นบุคคล กลุ่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ อาจเกี่ยวข้องเป็น
แหล่งทุน การจัดหาปัจจัยการผลิต หรืออาจเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำทางความคิด ได้แก่ 

 1.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง
เป็นกลุ่มเกษตรกรในข้อข้างต้นเป็นสมาชิก 

 2. สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี และบริษัทกรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 

 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญ หรือมีบทบาทอำนาจที่ส่งผล

กระทบต่อความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และสำนักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี 

 ไดจ้ัดทำคำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 ได้มีคำสั่ง สวพ.5 ที่ 3/2564ลงวันที่ 
7 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ โครงการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่ เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5จ.ชัยนาท และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ (ภาคกลาง) เป็นที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็น
ประธานคณะทำงาน  นางสาวเครือวัลย์  บุญเงินผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสวพ.5 นางอรอนงค์  สอนสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบายสวพ.5 นายวีระพงษ์  เย็นอ่วมนักวิชาการเกษตรชำนาญกา
รสวพ.5 นางสาวระพีพรรณ  ชั่งใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการศวม.ลพบุรี นายณพงษ์  วสยางกูรนักวิชา
การเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.นครสวรรค์ นางสิริรัตน์  พุ่มพวงเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศวพ.
นครสวรรค์ เกษตรอำเภอโกรกพระหรือผู้แทนผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ผู้แทนบริษัท 
กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัดนายสามารถ คำหลาบ ผู้แทนเกษตรกร เป็นคณะทำงาน นายไชยา บุญเลิศ 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงานและเลขานุการนายยอด  กันยาประสิทธิ์ 
นักวิชาการเกษตร ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่1 /2564 วันที่ 12มกราคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์โดยนายปรีชา  กาเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม 

ได้คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตาม
รายชื่อดังนี้  

1.นาสาววันเพ็ญ  สิทธิชาติ           20   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
2.นางพยุง    วรรณชาติ                8   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
3.นางนคร    เหล่าอินทร์          13/1   ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
4.นางภิรมย์  โซติรัส      12  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
5.นางไพฑูรย์  จีนขม                20/1  ม.5  ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
6.นางฉงน    สิทธิชาต ิ               20  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์   
7. นางกรวย   นิลภา                   19  ม.5  ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
8.นางณัชชา   กันเสือ               18/2 ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    
9. นางสาวประเทือง  เล็กรัตน์        21  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค์    

 10.นางแสงเดือน  สิทธิชาติ           46  ม.5   ต.เนินศาลา  จ.นครสวรรค ์
 

โดยได้จัดทำแปลงทดสอบ และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน
แผน โดยเข้าไปเก็บข้อมูลเกษตรกร และเก็บตัวอย่างดินในแปลงต้นแบบ จำนวน 10 รายรายละ 2 ไร่โดยการ
ทดสอบเทคโนโลยีเป็นการเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี ดังนี้ 

 
วิธีปฏิบัติ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

พันธุ์ -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 

การป้องกันโรค 
-คลุกสารเคมี คาร์เบนดาซิม 50%WP อัตรา 
5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ป้องกันโรค
เน่าขาด 

-ไม่คลุกสารเคมีป้องกันโรค 

การใส่ปุ๋ย 

-ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วลิสง 
- ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(อัตราตาม
คำแนะนำเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม) 
(กรมวิชาการเกษตร, 2553) ดังนี้ 
ใส่พร้อมปลูก โดยโรยก้นร่องหรือข้างแถว
ปลูกแล้วพรวนกลบ 

-ไม่ใช่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
-ใส่ปุ๋ยเคมี 1 ครั้ง ที่ 15 วันหลังปลูกสูตร 
15-15-15 ผสมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 
25 กก./ไร่ หรือ 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร่ 

การแก้ปัญหา
เมล็ดลีบ 

-ใส่วัสดุปรับปรุงดิน (ยิปซั่ม) อัตรา 50 กก./
ไร่ โดยโรยชิดแถวปลูกในระยะแทงเข็ม 

-ไม่มีการแก้ไข 

 
ทั้งสองกรรมวิธีมีดำเนินการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ดำเนินการตามวิธีการเกษตรกร 
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นอกเหนือจากเกษตรกรต้นแบบยังได้มีเกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร นำไปปรับ
ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอีก 25 ราย โดยมี 12 รายได้นำเทคโนโลยีด้านปุ๋ยและพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ ส่วนที่เหลือได้
นำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดูแลรักษาแปลง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
2564 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 (ยกร่าง) แบบสำรวจความพึงพอใจโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่อง การ
ทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
(เอกสารแนบ 3) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้แก้ไขตามที่คณะทำงานเสนอ 
                       

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

มติที่ประชุม  ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

ไชยา บุญเลิศ/ยอด กันยาประสิทธิ์     ผู้จดรายงานการประชุม 
ไชยา บุญเลิศ/ยอด กันยาประสิทธิ์     ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

อนุรักษ์  สุขขารมย์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ผนวก 9 
การประกาศ / ประชาสัมพันธ์โครงการ / เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงาน 
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ผนวก 10 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 
แบบสำรวจความพึงพอใจ  

โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิต
ถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ศูนยวิ์จัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค ์

********************* 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความทีเ่ป็นจริงของท่าน 
1. เพศ    ชาย    หญิง 
 
2. อาย ุ    ต่ำกว่า 20 ป ี   20 – 30 ปี     31 – 40 ป ี
    41 – 50 ป ี    51-60 ป ี    มากกว่า 60 ปี 
 
3. ระดับการศึกษา 
    ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   สูงกว่าปริญญาตรี   อ่ืน ๆ ..................(ระบุ) 
 
4. พืน้ที่ปลูกถั่วลิสง 
  พ้ืนที่ทำการเกษตร    ของตนเอง.....................ไร่  เช่า..................ไร่ 
  เขตชลประธาน    ในเขต          นอกเขต     
  แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
  1.   ไม่มี  
  2.  แหล่งน้ำของตนเอง  
        บ่อตื้น   บ่อบาดาล    สระน้ำ   
  3.  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
        หนอง/สระ    คลองชลประทาน    แม่น้ำ   
 
5. ประสบการณ์การปลูกลิสง 
        ไม่มี   1-10 ป ี   มากกว่า 10  ให้ระบุจำนวน................ปี  
 
6. ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีการปลูกถ่ัวลิสงของกรมวิชาการเกษตร (ไรโซเบียม ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์
ดิน ยิปซั่มพันธุ์ถั่วลิสง การใช้สารป้องกันเชื้อรา เป็นต้น) 
        ไม่มี  
        มี ให้ระบุจำนวน................ปี 
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 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อ โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการการทดสอบพันธุ์และการ
ใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสง 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุด  

รายละเอียดการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

พอใจ 
มาก 
(4) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(3) 

ไม่ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่
พอใจ 
เลย 
(1) 

1. ท่านพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล & รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน 

     

2. ท่านพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐนำความ
คิดเห็นของท่านไปใช้ในการบริหารงาน/การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงาน 

     

3. ท่านพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำหนด/วางแผนการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ 

     

4. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ท่าน 
ทำงานร่วมด้วย 

     

5. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านเองที่มีต่อการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

     

6. ท่านพึงพอใจกับผลสำเร็จที่ได้รับจากการที่ท่านเข้า
ไปทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

     

7. ท่านพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

     

8. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการสนับสนุน 
ความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ 

     

9. ในภาพรวมของบทบาทท่ีท่านได้รับจากการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

     

 
ส่วนที่ 3 ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. ท่านคิดว่าท่านเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างไร (ร่วมทำงาน 
หรือมอบหมายเป็นคณะกรรมการ ฯลฯ) 
....................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
2. ท่านคิดว่าหน่วยงานภาครัฐต้องปรับปรุงอะไรบ้าง เพ่ือสร้างให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หรือการทำงานแบบเครือข่าย 
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................
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................................................................................ ........................................................ ......................................

............................................................................................................................................. ................................. 
3. ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ท่านมีความพึงพอใจกับการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................... ........................................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................. ............................................................................ 
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ผนวก 11 
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 (เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงาน การสื่อสารให้ประชาชนและ

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบ) 
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  

โครงการการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 

26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

................................................................................................................................................................... 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
  

1 นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ผอ.ศวพ.นครสวรรค์ ประธานคณะทำงาน 

2 นายณพงษ์ วสยางกูร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงาน 

3 นายสามารถ คำหลาบ ผู้แทนเกษตรกร คณะทำงาน 

4 นายไชยา บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวพ.นครสวรรค์ คณะทำงานและ
เลขานุการ 

5 นายยอด กันยาประสิทธิ์ นักวิชาการเกษตร ศวพ.นครสวรรค์  คณะทำงานและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นางสาววันเพ็ญ   สิทธิชาติ            เกษตรกร 
2 นางพยุง                    วรรณชาติ เกษตรกร 
3 นางนคร     เหล่าอินทร์           เกษตรกร 
4 นางภิรมย์   โซติรัส เกษตรกร 
5 นางไพฑูรย์   จีนขม                  เกษตรกร 
6 นางฉงน     สิทธิชาติ เกษตรกร 

7 นางกรวย   นิลภา                   เกษตรกร 

8 นางณัชชา    กันเสือ               เกษตรกร 

9 นางสาวประเทือง   เล็กรัตน์       เกษตรกร 

10 นางแสงเดือน   สิทธิชาติ          เกษตรกร 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
             นายอนุรักษ์  สุขขารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค ์เป็นประธานในที่
ประชุม ได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ที่ยังมีความรุนแรง ทำให้การประชุมคณะทำงานโครงการที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โครงการการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่
เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2564 ได้เลื่อนมาเป็นวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ซึ่ง
จากเดิมจะต้องจัดในวันที่ 23 เมษายน 2564 แต่ในส่วนของคณะทำงานท่านอ่ืนๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่
สามารถเข้ามาร่วมประชุมได้ เนื่องจากคำสั่งของแต่ละจังหวัดเรื่องการควบคุมการระบาดของโรค covid 19 
ที่กำหนดให้งดการเดินทางออกนอกพ้ืนที่ และยังกำหนดห้ามมีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันไม่เกิน 20 คน 
ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้คณะทำงานหลายๆท่านจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ  เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564  
 นายไชยา  บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  ได้จัดทำรายงานการประชุมโครงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสง
จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม   
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์  
 นายไชยา  บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เรื่อง การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิต
ถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
 1.การดำเนินงาน 

ได้มีการจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 /2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์โดยนายปรีชา  กาเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม  

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 /2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.เนิน
ศาลา อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โดยนายก้องกษิต สุวรรณวิหค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี 5 เป็นประธานในที่ประชุม 

 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ได้จัดทำแปลงทดสอบ และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผน 

โดยเข้าไปเก็บข้อมูลเกษตรกร และเก็บตัวอย่างดินในแปลงต้นแบบ จำนวน 10 รายรายละ 2 ไร่โดยการ
ทดสอบเทคโนโลยีเป็นการเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี ดังนี้ 
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วิธีปฏิบัติ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
พันธุ์ -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 -พันธุ์ขอนแก่น 84-8 

การป้องกันโรค 
-คลุกสารเคมี คาร์เบนดาซิม 50%WP อัตรา 
5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ป้องกันโรค
เน่าขาด 

-ไม่คลุกสารเคมีป้องกันโรค 

การใส่ปุ๋ย 

-ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วลิสง 
- ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(อัตราตาม
คำแนะนำเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม) 
(กรมวิชาการเกษตร, 2553) ดังนี้ 
ใส่พร้อมปลูก โดยโรยก้นร่องหรือข้างแถว
ปลูกแล้วพรวนกลบ 

-ไม่ใช่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
-ใส่ปุ๋ยเคมี 1 ครั้ง ที่ 15 วันหลังปลูกสูตร 
15-15-15 ผสมกับ สูตร 46-0-0 อัตรา 
25 กก./ไร่ หรือ 16-8-8 อัตรา 25 กก./ไร่ 

การแก้ปัญหา
เมล็ดลีบ 

-ใส่วัสดุปรับปรุงดิน (ยิปซั่ม) อัตรา 50 กก./
ไร่ โดยโรยชิดแถวปลูกในระยะแทงเข็ม 

-ไม่มีการแก้ไข 

 
ทั้งสองกรรมวิธีมีดำเนินการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ดำเนินการตามวิธีการเกษตรกร 
นอกเหนือจากเกษตรกรต้นแบบยังได้มีเกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร นำไปปรับ

ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอีก 25 ราย โดยมี 12 รายได้นำเทคโนโลยีด้านปุ๋ยและพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ ส่วนที่เหลือได้
นำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงไปใช้ 

ผลการดำเนินงานตามแนวทางท่ีกำหนดไว้ในแผน 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถ

ดำเนินการตามขั้นตอนโครงการการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่ เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัด
นครสวรรค์ 

ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่สามารถดำเนินการตาม
ขั้นตอนโครงการการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ โดยการใช้
แบบสำรวจสอบถามกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผลการสำรวจมีดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลจากผู้กรอกแบบสอบถาม) 
  - เพศ เกษตรกรเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 9.09 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 90.90  

- อายุ เกษตรกรมีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.18 อายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
36.36  และอายุมากกว่า 60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 45.45    

- ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 81.81 และระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 18.18  

- พ้ืนที่ปลูกถั่วลิสง ของตนเองร้อยละ 90.90 และพ้ืนที่เช่าร้อยละ 9.09 แหล่งน้ำที่ใช้ใน
การเกษตรโดยแบ่งเป็นจากสระน้ำของตนเองร้อยละ 72.72 จากคลองชลประทานร้อยละ 36.36 และจาก
แม่น้ำร้อยละ 27.27 

- ประสบการณ์การปลูกถั่วลิสง ระหว่าง 1-10 ปี ร้อยละ 45.45 มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 
54.54 
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- ประสบการณ์การการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ไม่มีคิดเป็นร้อยละ 63.63 มี
คิดเป็นร้อยละ 36.36 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
โครงการการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

หลังจากสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับเกษตรกรแล้วได้ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ (ตารางท่ี 3 )พบว่า 

1 ความพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล & รับฟังความคิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน 
พอใจมากที่สุดร้อยละ 100  

2 ความพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐนำความคิดเห็นของท่านไปใช้ในการบริหารงาน/
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน พอใจมากที่สุดร้อยละ 100 

3 ความพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด/วางแผนการทำงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 85.5 พอใจมากร้อยละ 14.5 

4 ความพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ท่านทำงานร่วมด้วย พอใจมากที่สุดร้อย
ละ 100 

5 ความพึงพอใจกับบทบาทของท่านเองที่มีต่อการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พอใจมาก
ทีสุ่ดร้อยละ 85.5 พอใจมากร้อยละ 14.5 

6 ความพึงพอใจกับผลสำเร็จที่ได้รับจากการที่ท่านเข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
พอใจมากที่สุดร้อยละ 90.9 พอใจมากร้อยละ 9.1 

7 ความพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
พอใจมากที่สุดร้อยละ 90.9 พอใจมากร้อยละ 9.1 

8 ความพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการสนับสนุนความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับ
หน่วยงานภาครัฐ พอใจมากที่สุดร้อยละ 85.5 พอใจมากร้อยละ 14.5 

9 ความพึงพอใจในภาพรวมของบทบาทที่ท่านได้รับจากการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
พอใจมากที่สุดร้อยละ 90.9 พอใจมากรอ้ยละ 9.1 

สรุปในภาพรวมของโครงการฯ เกษตรกรมีความพึงพอใจมากต่อการเข้าร่วมโครงการฯ คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการในระดับพอใจมากที่สุดร้อยละ 92.1 
และระดับพอใจมากร้อยละ 7.9 ซ่ึงผลการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี  
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ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ
การทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564 

รายละเอียดการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พอใจ 
มาก 
(4) 

ค่อนข้าง 
พอใจ 
(3) 

ไม่ค่อย 
พอใจ 
(2) 

ไม่
พอใจ 
เลย 
(1) 

1. ท่านพึงพอใจกับช่องทางการให้ข้อมูล & รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนของหน่วยงาน 

100 %     

2. ท่านพึงพอใจกับการที่หน่วยงานภาครัฐนำความ
คิดเห็นของท่านไปใช้ในการบริหารงาน/การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน 

100 %     

3. ท่านพึงพอใจกับการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำหนด/วางแผนการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ 

85.5 % 14.5 %    

4. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่
ท่านทำงานร่วมด้วย 

100 %     

5. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านเองที่มีต่อการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

85.5 % 14.5 %    

6. ท่านพึงพอใจกับผลสำเร็จที่ได้รับจากการที่ท่าน
เข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

90.9 % 9.09 %    

7. ท่านพึงพอใจกับการสนับสนุนของหน่วยงาน
ภาครัฐในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

90.9 % 9.09 %    

8. ท่านพึงพอใจกับบทบาทของท่านในการสนับสนุน 
ความร่วมมือ/เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ 

85.5 % 14.5 %    

9. ในภาพรวมของบทบาทท่ีท่านได้รับจากการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

90.9 % 9.09 %    

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงและการ
ใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ในการผลิตถั่วลิสง 

จากการทำแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงโดยการนำเทคโนโลยีด้านพันธุ์ถั่วลิสงและการ
ใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ในการผลิตถั่วลิสงกับเกษตรกรจำนวน 10 ราย พบว่า กรรมวิธีทดสอบให้
ผลผลิตฝักสดและผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 827  และ 488 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ส่วนกรรมวิธีของเกษตรกรให้
ผลผลิตฝักสดและผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 740 และ 432 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับซึ่งจะเห็นว่ากรรมวิธีทดสอบนั้นให้
ผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.81  และ 12.96 เมื่อเทยีบกับกรรมวิธีของเกษตรกร (ตารางที่ 2) 

สรุปภาพรวมการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรสามารถเพ่ิมปริมาณของผลผลิตได้ โดย
มีผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.81  และ 12.96 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 2 ผลผลิตฝักสดและผลผลิตฝักแห้งของเกษตรกรแปลงทดสอบ 
 

เกษตรกร 
ผลผลิตฝักสด 

(กก./ไร่) 
ผลผลิตฝักแห้ง 

(กก./ไร่) 
เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ 

1. น.ส.วันเพ็ญ สิทธิชาต ิ 716 780 360 440 
2. นางพยุง    วรรณชาติ                 780 790 370 410 
3. นางนคร    เหล่าอินทร์           740 940 400 530 
4. นางภิรมย์  โซติรัส 840 960 540 550 
5. นางไพฑูรย์  จีนขม                 760 820 460 480 
6. นางฉงน    สิทธิชาต ิ 910 980 540 620 
7. นางกรวย   นิลภา                    690 890 450 550 
8. นางณัชชา  กันเสือ 642 690 410 430 
9. น.ส.ประเทือง  เล็กรัตน์         
10. นางแสงเดือน สิทธิชาติ            

638 
680 

680 
740 

390 
400 

420 
450 

เฉลี่ย 740 827 432 488 
T-test ** ** 
ผลต่าง  87 56 
ร้อยละ 11.81 12.96 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม  ไม่มี 
                       

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

มติทีป่ระชุม  ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

ไชยา บุญเลิศ/ยอด กันยาประสิทธิ์     ผู้จดรายงานการประชุม 
ไชยา บุญเลิศ/ยอด กันยาประสิทธิ์     ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 

อนุรักษ์  สุขขารมย์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ผนวก 12 
ภาพการดำเนินงาน 

ภาพการดำเนินงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  
โครงการการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัดนครสวรรค์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2564 โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารราชการ โครงการการทดสอบพันธุ์และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วลิสงจังหวัด
นครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 12 มกราคม 2564  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 5 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  เพ่ือชี้แจงโครงการ วางแผนการ
ดำเนินงานและคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ 
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ภาพที่ 2 การประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 

ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
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ภาพที่ 3 การประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 /2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 

ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ผลงาน
ให้กับเกษตรกรได้รับทราบ 
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ภาพที่ 4 การติดตามแปลงต้นแบบของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
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