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บทคดัย่อ 
การพัฒนารูปแบบการปลูกถั่วลิสงหลังการเก็บเก่ียวข้าวในพื้นท่ีชลประทานจังหวัดชัยภูมิ วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปลูกพืชและการใช้ที่ดิน
ของเกษตรกร  ด าเนินการทดสอบระบบการปลูกพืช -ข้าว-ถั่วลิสง การปลูกข้าวจนถึงการเก็บเกี่ยวเกษตรกรเป็น '
ด าเนินการเองส่วนการปลูกถ่ัวลิสงเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิกับเกษตรกรร่วมวางแผนการ
ด าเนินงาน ปี 2557 ทดสอบที่ต าบลนางแดด อ าเภอหนองบัวแดง พบว่า กรรมวิธีทดสอบได้รับผลผลิตถั่วลิสงใน
รูปฝักแห้งเฉลี่ย 317 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตข้าวเฉลี่ย 790 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต รายได้ และ
ผลตอบแทนเฉลี่ยของกรรมวิธีทดสอบ 7,375  19,437 และ 12,131 บาทตามล าดับ ในขณะที่กรรมวิธีเกษตรกร
ได้รับผลผลิตข้าวเฉลี่ย 606 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  3,290   8,330 และ 5,040 บาท ตามล าดับ 
อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน  (Benefit Cost Ratio : BCR) ของกรรมวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร คือ 2.63 และ 
2.58 ตามล าดับ  ปี  2558 พบว่า กรรมวิธีทดสอบได้รับผลผลิตถั่วลิสงฝักสดเฉลี่ย 690 กิโลกรัมต่อไร่   ฝักแห้ง
เฉลี่ย 325 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนัก 100 เมล็ด 53.4 กรัมและเปอร์เซ็นต์กะเทาะร้อยละ 86.5 และผลผลิตข้าวเฉลี่ย 
579 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่กรรมวิธีเกษตรกรผลผลิตข้าวเฉลี่ย 501 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนการเจริญเติบโตพบว่า
ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นข้าวของกรรมวิธีทดสอบสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเล็กน้อยเฉลี่ย 124.1 และ 121.9 
เซนติเมตรตามล าดับ นอกจากนั้นยังพบว่าน้ าหนักแห้งของเมล็ดข้าวต่อกอของกรรมวิธีทดสอบมีน้ าหนักต่อกอ
มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร โดยมีค่าเฉลี่ย 74 และ 62 กรัมต่อกอตามล าดับ ส่วนจ านวนต้นต่อกอของทั้งสอง
กรรมวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 11.7  และ 9.4 ต้นต่อกอ   ต้นทุนการผลิต  รายได้ และผลตอบแทนเฉลี่ย
ของกรรมวิธีทดสอบ 8,970  18,216 และ 9,246 บาทต่อไร่ตามล าดับ กรรมวิธีเกษตรกรมี 4,324  5,014 และ 
690 บาทต่อไร่ ตามล าดับ  สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) ของกรรมวิธีทดสอบและวิธี
เกษตรกร คือ 2.03 และ 1.16 ตามล าดับ ถั่วลิสงเป็นพืชที่ช่วยปรับปรุงบ ารุงดินที่ส่งผลให้การเจริญเติบโตข้าว
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แข็งแรง ไม่มีโรคและแมลงรบกวน  เกษตรกรค่อนข้างพอใจเนื่องจากท าให้ดินร่วนซุย และเพ่ิมผลผลิตข้าวได้  โดย
สามารถเพ่ิมผลผลิตข้าวได้เกือบร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับผลผลิตของปีที่ผ่านมา 
 
 

 
ค าน า 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสงประมาณ 70,000 ไร่  มูลค่า กว่า 70 ล้านบาท พื้นที่ปลูกส่วน
ใหญ่อยู่ในจังหวัด อุดรธานี กาฬสินธุ์ และขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่ (2549ก) น าเทคโนโลยีการใช้สารปรับปรุง
ดิน การควบคุมแมลง และพันธุ์ เข้าไปทดสอบในแปลงเกษตรกร พบว่า การหว่านปูนขาวก่อนปลูกและโรยยิบซั่ม
ช่วงถั่วลงเข็ม ช่วยให้ถั่วลิสงติดเมล็ดดีขึ้น และให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร มีรายได้ระหว่าง 850-1,450 บาทต่อ
ไร่ ผลผลิตมีคุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ จ าหน่ายได้ง่าย  และสถาบันวิจัยพืชไร่ (2549ข) ได้ทดสอบเทคโนโลยีการ
ผลิตถั่วลิสง ได้แก่ การจัดการด้านเขตกรรม การให้น้ า การควบคุมวัชพืช การควบคุมโรคยอดไหม้ การใช้สาร
ปรับปรุงบ ารุงดิน และพันธุ์ถั่วลิสง โดยให้เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่เลือกเทคโนโลยีตามประเด็นปัญหาของพ้ืนที่  
พบว่า ท าให้เกษตรกรมีรายได้รวม ตั้งแต่ 5 ,620-9,000 บาทต่อไร่ โดยการปลูกถั่วลิสงในเขตชลประทานต้อง
เตรียมแปลงให้สม่ าเสมอ ก าจัดวัชพืช 1-2 ครั้ง หรือใช้สารก าจัดวัชพืช และควรใส่สารยิปซัม และยังพบว่า 
เกษตรกรยอมรับถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ (ขอนแก่น 5 ขอนแก่น 6  และพันธุ์ขอนแก่น) ที่ให้ผลผลิตสูงและฝักโตกว่าพันธุ์
เดิมของเกษตรกร  ส าหรับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อพันธุ์ ขอนแก่น 6 คือฝักโต ปลิดง่าย ส่วนพันธุ์ใหม่อ่ืนๆ 
คือ ขอนแก่น และ ประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ คือ ผลผลิตต่ า เมล็ดลีบ เสี้ยนดินท าลายฝัก เทคโนโลยีที่จะน าไป
ทดสอบในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิต และลดต้นทุน  ประกอบด้วย การจัดการดิน เขตกรรม 
เปลี่ยนพันธุ์  ใช้ปูนขาวปรับสภาพดิน และใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 

ทักษิณา(2547) รายงานว่าระบบการผลิตถั่วลิสงในประเทศไทยมี 2 ระบบ คือ การปลูกในฤดูฝน ปลูกใน
ที่ดอนอาศัยน้ าฝน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปลูกในช่วงฤดูแล้ง โดยอาศัยน้ าชลประทานและความชื้นในดิน 
การแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ไม่มีผลต่อความงอก เมล็ดพันธุ์เก่าการแช่เมล็ดจะท าให้ความงอก
ลดลง  ระยะปลูกพันธุ์ ไทนาน 9 ระยะ 5020 เซนติเมตร ให้ผลผลิตสูงสุด พันธุ์ขอนแก่น 60-2 ควรปลูก 
ระหว่าง 32,000-53,333 ต้นต่อไร่  พันธุ์ขอนแก่น 60-3 ควรปลูก ระหว่าง 26,666-32,000  ต้นต่อไร่ การพูนโคนไม่
ท าให้ผลผลิตสูงขึ้นเพราะพ้ืนที่ปลูกถั่วส่วนใหญ่เป็นดินร่วนอยู่แล้ว  การใส่ยิบซัม 155 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้ผลผลิตถั่ว
ลิสงเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ ดินที่เป็นกรดจัด pH 5.4 หว่านปูนขาว 100-300 กิโลกรัมต่อไร่ จะเพ่ิมผลผลิตได้ ดิน
ทรายไม่ควรใส่เกิน 200 กิโลกรัมต่อไร่  การเพ่ิมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีสามารถเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงได้ดีกว่า
การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว 

พรทิพย์ (2547) ศึกษาการปลูกถั่วลิสงหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโดยอาศัยความชื้นในดิน ในพ้ืนที่ดินเค็ม
จังหวัดมหาสารคาม พบว่าผลผลิตถั่วลิสงฝักสดเฉลี่ยปี 2545-2546 เท่ากับ 633 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตข้าวสูงกว่า
วิธีเกษตรกรเฉลี่ย 36.5 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะทางกายภาพของดินดีขึ้น แต่มีข้อจ ากัดการปลูกถั่วลิสง 4 ประเด็น
หลัก คือ 1) สภาพพ้ืนที่ต้องไม่เป็นที่ลุ่มหรือดอนจนเกินไป และมีระดับน้ าใต้ดินตื้น  2) ดินมีลักษณะร่วนปนทราย
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หรือดินร่วน 3) ระยะเวลาปลูกถั่วลิสงไม่เกินกลางเดือนธันวาคม 4 ) พันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดคือไทนาน 9 รองลงมา
คือ ขอนแก่น 60-1 ขอนแก่น 60-2 ถ้าเป็นพันธุ์อ่ืนน้ าและปุ๋ยต้องอุดมสมบูรณ์ 

จังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสง ปี 2553-2555 เท่ากับ 1,009  1,020 และ 996 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 224  
225 และ 236 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ผลผลิตเฉลี่ยสามปีประมาณ 228  
กิโลกรัมต่อไร่ พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทานปลูกหลังนาในช่วงฤดูแล้ง ถั่วลิสงเป็นพืชเสริมรายได้ที่มี
ประโยชน์ในการปรับปรุงบ ารุงดิน พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทานปลูกหลังนาในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจาก
สภาวะฝนแล้งต่อเนื่องกันอย่างยาวนาน ท าให้ปริมาณน้ าในเขตชลประทานไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชที่ต้องการน้ า
มาก ถั่วลิสงจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่อยู่ในความต้องการปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าวเพ่ือบ ารุงดิน ตัดวงจรชีวิตการระบาด
ของโรคและแมลงศัตรูข้าว ตลอดจนเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรที่ท านาเพียงปีละ 1 ครั้ง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรชัยภูมิจึงได้น าเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงหลังนาเข้าไปทดสอบในระบบการปลูกข้าวเพ่ือที่จะได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการปลูกพืชหลังนา  เป็นการพัฒนาศักยภาพในการใช้พ้ืนที่ดินให้เกิด
ประโยชน์ มีความยั่งยืนและม่ันคงทางด้านอาหารต่อไปในอนาคต 

 
วิธีการด าเนินการ 

1.การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย 
ปี 2557 คัดเลือกพ้ืนที่บ้านโนนเหม่า  ต าบลนางแดด  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   ลักษณะภูมิ

ประเทศเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา  มีโครงการอ่างเก็บน้ าบ้านโนนเหม่า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง
เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กเพ่ือใช้เป็นแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้ในยามขาดแคลน จัดสรรน้ าต้นทุน ให้เกษตรกรใช้
ในการท าเกษตรกรรมอุปโภคและบริโภค ปัจจุบันใช้น้ าได้ถึง  1,702  ไร่  มีสมาชิกรวม  116  ครัวเรือน เมื่อ
วันที่  12  ธันวาคม  2546 โครงการชลประทานชัยภูมิ   ได้ด าเนินการพื้นฟูกลุ่มฯ  และจัดตั้งกลุ่มขึ้นใหม่   พร้อม
ได้จดทะเบียนขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าบ้านโนนเหม่า (อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ)  โดยมีกลุ่มบริหารจ านวน  1  กลุ่ม  และกลุ่มพ้ืนฐานจ านวน  5  กลุ่ม ในปี 2556  โครงการบริหาร
จัดการน้ าเพ่ือการเกษตรของจังหวัดชัยภูมิ ได้คัดเลือกเป็นพ้ืนที่ด าเนินงาน โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ร่วมท างานแบบบูรณาการ หลังจากการท าเวทีประชาคม เกษตรกรมีความต้องการปลูกพืชไร่อายุสั้น
หลังนา เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินและเป็นรายได้เสริม หลังเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งเกษตรกรไม่เคยใช้พ้ืนที่ในการปลูกพืชหลัง
นามาก่อน เนื่องจากขาดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรชัยภูมิ จึงได้น าเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงเข้าไปทดสอบเชิงระบบในพ้ืนที่เพ่ือเป็นแนวทางให้เกษตรกรใช้เป็น
ข้อมูลและทางเลือกในการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ต่อไป 

ปี 2558 ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ บ้านโนนมะเกลือ ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นเขต
ชลประทานที่มีการท านาปรังเป็นประจ าทุกปี เนื่องจากปี 2558 รัฐบาลมีนโยบายลดพ้ืนที่การท านาปรังเนื่องจาก
ปัญหาฝนแล้งและปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคประกอบกับเป็นพ้ืนที่ที่ทางโครงการพัฒนาเกษตร
ครบวงจรพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิได้คัดเลือกเพ่ือเข้าไปด าเนินการบริหารจัดการน้ าให้แก่กลุ่มสมาชิกผู้ใช้น้ าของอ่างเก็บ
น้ าล าช่อระกาซ่ึงมีพ้ืนที่อยู่ในเขตต าบลนาฝายตั้งแต่ปี 2557 ดังนั้นโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่าง
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ยั่งยืนในพ้ืนที่ชลประทานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ จึงได้เข้าไปทดสอบการปลูกถั่วลิสงที่ใช้ปริมาณ
น้ าน้อยกว่าและสามารถสร้างรายได้รวมทั้งช่วยปรับปรุงบ ารุงดิน เข้าสู่ระบบการปลูกพืชหลังนา  

 2.สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 
2.1  พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 และ กข.6  
2.2  พันธุ์ถั่วลิสงขอนแกน่ 6 , พันธุ์ขอนแก่น 84-8 
2.3. ปุย๋เคม ี46-0-0 18-46-0 และ 0-0-60 ตามค่าวิเคราะห์ดิน 
2,4. ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมอัตรา 200 กรัมต่อเมล็ดถั่วลิสง 15 กิโลกรัม 
2.5. ยิปซัมอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

3.แผนการทดลอง 
3.1 กรรมวิธีเกษตรกร เกษตรกรปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวและปฏิบัติตามแนวทางของเกษตรกร 

ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 เกษตรกรด าเนินการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 และ กข.6 
3.1.2 รูปแบบการท านามีทั้งแบบหว่านและปักด า 
3.1.3 การปอ้งกันก าจัดวัชพืช โรค-แมลงศัตรูพืชตามความจ าเป็น 
3.1.4 ใส่ปุย๋เคมีสูตร 16-20-0 , 16-8-8 หรือ 46-0-0 อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ หว่าน  
         

ปุ๋ยหลังข้าวตั้งตัว 7-15 วันบางรายหว่านอีกครั้งช่วงข้าวตั้งท้อง 
3.1.5 เกบ็เกี่ยวข้าวประมาณเดือนพฤศจิกายน 

3.2 กรรมวิธีทดสอบ เกษตรกรปลูกข้าวตามวิธีปฏิบัติของเกษตรกร หลังเก็บเกี่ยวข้าวปลูกถ่ัวลิสง
ปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

3.2.1 กรรมวิธีเกษตรกร (เกษตรกรปฏิบัติตามกรรมวิธีของเกษตรกร) 
3.2.2 กรรมวิธีทดสอบ (ปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร) 

1) เกษตรกรปลูกข้าวตามวิธีปฏิบัติของเกษตรกร 
2) หลังเก็บเกี่ยวขา้วเตรียมแปลงปลูกถั่วลิสงช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม 
3) ใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงขอนแก่น 6  อัตราปลูก 20 กืโลกรัมต่อไร่ ระยะปลูก  

ระหว่างต้นและแถว 30-40 เซนติเมตร หยอดหลุมละ 3-4 เมล็ด คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
อัตรา 200 กรัมต่อเมล็ดถั่วลิสง 15 กิโลกรัม 

4) ใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 ตามค่าวิเคราะห์ดินหลังปลูก 10- 
15 วัน โดยโรยข้างแถวพรวนดินกลบ 

5) โรยยิปซัม อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงออกดอกประมาณอายุ 30-40 วัน 
6) ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ตามความจ าเป็น 
7) เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 120 วัน 

4.การบันทึกขอ้มูล 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ดิน 
4.2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
4.3 วันปลูกวันเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติดูแลรักษา 
4.4 ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีระบบการปลูกพืช 
4.5 ปัญหาอุปสรรค 

เวลาและสถานที ่  เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2556 ถึง สิ้นสุด กันยายน 2558 
สถานที่ด าเนินการ   ปี 2556/57 ต าบลนางแดด อ าหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
   ปี 2557/58 ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการด าเนินงาน ปี 2557 

1.สภาพพ้ืนที่เป้าหมาย 
 สภาพโดยทั่วไปต าบลนางแดด อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 483,292 ไร่ 
(จากการค านวณโดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้(รูปที่ 1) 
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
  - ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลถ้ าวัวแดง และต าบลวังชมภู อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลห้วยใหญ่ ต าบลนาป่า ต าบลตะเบาะ และต าบลนายม  
    อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 การแบ่งเขตการปกครองต าบลนางแดด แบ่งการปกครองออกเป็น 22 หมู่บ้าน 
  หมู่ที่ 1 บ้านนางแดดบุ่ง หมู่ที่ 12 บ้านนายายชี 
  หมู่ที่ 2 บ้านศรีสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านโนนพยอม 
  หมู่ที่ 3 บ้านโนนเหม่า หมู่ที่ 14 บ้านห้วยกุ่ม 2 
  หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ 15 บ้านชีบน 
  หมู่ที่ 5 บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 16 บ้านโนนกะบาก 
  หมู่ที่ 6 บ้านโหล่น หมู่ที่ 17 บ้านหนองจิกพัฒนา 
  หมู่ที่ 7 บ้านโนนสาธิต หมู่ที่ 18 บ้านโนนเหม่า 
  หมู่ที่ 8 บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 19 บ้านนาแม่ปู 
  หมู่ที่ 9 บ้านคลองเตย หมู่ที่ 20 บ้านห้วยสามคลอง 
  หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ส าราญ หมู่ที่ 21 บ้านดอนเขาเขียว 
  หมู่ที่ 11 บ้านวังตอตั้ง หมู่ที่ 22 บ้านห้วยข่า 
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                        รูปที่ 1 แผนที่ขอบเขตการปกครองต าบลนางแดด อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 สภาพภูมิประเทศ  

ต าบลนางแดดมีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา พื้นที่ตอนกลางของต าบลเป็นที่ราบสลับเนินเขา มีเทือกเขา
ภูเขียวอยู่บริเวณตอนบนของต าบล ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าชี เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวก
ตะกอนล าน้ า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกล
นักของวัสดุเนื้อค่อนข้างหยาบ พบบริเวณพ้ืนที่ดอนมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 
เป็นดินตื้นถึงตื้นมากถึงชั้นลูกรัง มีการระบายน้ าดีปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
เหนียวปนลูกรังหรือเศษหินทราย สีดินเป็นสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 
บ้านโนนเหม่าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 49 ชุดดินส่วนใหญ่เป็นชุดดินหนองบัวแดงมีความลาดชัน 2-5 %  ดิน
บนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนกรวดมาก ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน(pH) อยู่ระหว่าง 
4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ความลึกน้อยกว่า 50 เซนติเมตร 

2.ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 
แปลงทดสอบมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน(pH) อยู่ระหว่าง 5.32-5.52  อินทรียวัตถุในดิน ( Soil 

Organic Matter)  จัดอยู่ในระดับต่ าร้อยละ 0.52-0.93 (ระดับที่เหมาะสมควรมากกว่าร้อยละ 1.5)  ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available  Phosphorus) อยู่ในระดับต่ า 2.15-3.90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ระดับที่
เหมาะสมตั้งแต่ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขึ้นไป)  ส่วนปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน (Exchangeable 
Potassium) ค่อนข้างปานกลาง-สูง 47-87 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ระดับที่เหมาะสม 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขึ้นไป) 
น าผลการวิเคราะห์ดินไปค านวณอัตราความต้องการปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  ได้อัตราปุ๋ย
N:P2O5:K2O 3:9:3 ยกเว้นแปลงของนายอดุลย์ สนิทนอก ที่ไม่จ าเป็นต้องใส่โพแทสเซียม เช่นเดียวกับปุ๋ยเคมีสูตร 
46-0-0 จึงไม่จ าเป็นต้องใส่ ในทั้งสามแปลง ปริมาณปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 จ านวน 20 กิโลกรัมต่อไร่ค่อนข้าง
เพียงพอต่อความต้องการของถั่วลิสงทั้งสามแปลงและปริมาณปุ๋ยเคมี 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่เพียงพอ
ส าหรับถั่วลิสงในพ้ืนที่ทดสอบ  

 
3.ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ 

 1.นายถวัลย์  อุ่นเมือง ด าเนินการปลูกถั่วลิสงวันที่ 5 มกราคม 2557 และเก็บเกี่ยววันที่ 11 พฤษภาคม 
2557 อายุเก็บเกี่ยว 115 วัน  ผลผลิตฝักแห้ง 460 กิโลกรัมต่อไร่ จ านวนฝักต่อหลุม 23 ฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ด 
71 กรัม เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 61.6  ต้นทุนการผลิต 4,561 บาทต่อไร่ รายได้รวมสุทธิ 16,100 บาท ผลตอบแทน 
11,539 บาทต่อไร่  หลังจากเก็บเกี่ยวถั่วลิสงเสร็จสิ้น ด าเนินกิจกรรมการเพาะปลูกข้าว นาหว่านโดยเริ่มหว่านกล้า 
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ใช้พันธุ์ข้าว กข.6 เมื่อข้าวตั้งตัวแล้วใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8  อัตรา 18.7 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่มี
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การใช้ปุ๋ยคอก น้ าหมักหรือฮอร์โมนในการบ ารุงดูแลรักษา ก าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี 1 ครั้ง เก็บเกี่ ยวข้าวเดือน
พฤศจิกายน กรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิต 1,031 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้ 13,403 บาทต่อไร่ และผลตอบแทน 
10,749 บาทต่อไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกร ได้ผลผลิตข้าว 694 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้ 9,022 บาทต่อไร่ และ
ผลตอบแทน 6,368 บาทต่อไร่  

2.นายลวย  ผักบัวแก้ว ด าเนินการปลูกถั่วลิสงวันที่ 16 มกราคม 2557 และเก็บเกี่ยว วันที่ 11 พฤษภาคม 
2557 อายุเก็บเกี่ยว 126 วัน ผลผลิตฝักแห้ง 380 กิโลกรัมต่อไร่ จ านวนฝักต่อหลุม 19 ฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ด 68 
กรัม เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 59.6  ต้นทุนการผลิต 4,331 บาทต่อไร่ รายได้รวมสุทธิ  13,300 บาท ผลตอบแทน 
8,969 บาทต่อไร่ ด าเนินกิจกรรมการเพาะปลูกข้าว โดยท านาแบบปักด า เริ่มหว่านกล้ากลางเดือนกรกฎาคม 
2557 ใช้พันธุ์ช้าว กข.6 เมื่อข้าวตั้งตัวแล้วใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0  อัตรา 25  กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
เม็ด อัตรา 33  กิโลกรัมต่อไร่ในช่วงข้าวตั้งท้อง ไม่มีการใช้ปุ๋ยคอก น้ าหมักหรือฮอร์โมนในบ ารุงการดูแลรักษา แล้ว
เก็บเกี่ยวข้าวเดือนพฤศจิกายน กรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิต 743 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้ 9,559  บาทต่อไร่  
และผลตอบแทน 6,081 บาทต่อไร่  ส่วนกรรมวิธีเกษตรกร ได้ผลผลิตข้าว 656 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้ 
8,528  บาทต่อไร่ และผลตอบแทน 6,368 บาทต่อไร่ 
 3.นายอดุลย์  สนิทนอก ด าเนินการปลูกถั่วลิสงวันที่ 14 มกราคม 2557 และเก็บเกี่ยว 11 พฤษภาคม 
2557 อายุเก็บเกี่ยว 117 วัน ผลผลิตฝักแห้ง 112 กิโลกรัมต่อไร่ จ านวนฝักต่อหลุม 13 ฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ด 47 
กรัม เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 60.5  ต้นทุนการผลิต 3,157 บาทต่อไร่ รายได้รวมสุทธิ 3,920 บาท ผลตอบแทน 763 
บาทต่อไร่  จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนการปลูกถั่วลิสงต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 2 แปลง เนื่องจากการใช้อัตราเมล็ด
พันธุ์ต่อไร่ 18 กิโลกรัมในขณะที่แปลงอ่ืนใช้ 24-25 กิโลกรัมต่อไร่ มีการไถเตรียมแปลงและให้น้ าเพียงครั้งเดียว 
หลังจากนั้นด าเนินกิจกรรมการเพาะปลูกข้าว โดยท านาแบบปักด า เริ่มหว่านกล้ากลางเดือนกรกฎาคม 2557 ใช้
พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105  เมื่อข้าวตั้งตัวแล้วใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0  อัตรา 20  กิโลกรัมต่อไร่  แล้วเก็บเกี่ยวข้าว
เดือนพฤศจิกายน กรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิต 596 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้ 9,536  บาทต่อไร่  และ
ผลตอบแทน 6,081 บาทต่อไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกร ได้ผลผลิตข้าว 465 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้ 7,440  
บาทต่อไร่ และผลตอบแทน 3,985 บาทต่อไร่ 

จากการด าเนินการทดสอบการพัฒนารูปแบบการปลูกถ่ัวลิสงหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ชลประทาน 
      จังหวัดชัยภูมิในปีงบประมาณ 2557 พบว่า กรรมวิธีทดสอบได้รับผลผลิตถั่วลิสงในรูปฝักแห้งเฉลี่ย 317 กิโลกรัม

ต่อไร่ จ านวนฝักต่อหลุมเฉลี่ย 18 ฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ด 62 กรัมและเปอร์เซ็นต์กะเทาะ 60.6 และผลผลิตข้าว
เฉลี่ย 790 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่กรรมวิธีเกษตรกรได้รับผลผลิตข้าวเฉลี่ย 606 กิโลกรัมต่อไร่(ตารางที่ 1) ส่วน
การเจริญเติบโตพบว่าค่าเฉลี่ยความสูงของต้นข้าวของกรรมวิธีทดสอบสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเล็กน้อยเฉลี่ย 
124.1 และ 121.9 เซนติเมตรตามล าดับ นอกจากนั้นยังพบว่าน้ าหนักแห้งของเมล็ดข้าวต่อกอของกรรมวิธีทดสอบ
มีน้ าหนักต่อกอมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร โดยมีค่าเฉลี่ย 56.3 และ 47 กรัมต่อกอตามล าดับ ส่วนจ านวนต้นต่อกอ
ของทั้งสองกรรมวิธีใกล้เคียงกันโดยกรรมวิธีทดสอบมีจ านวนต้นเฉลี่ย 8.48 ต้นต่อกอ กรรมวิธีเกษตรกรจ านวนต้น
เฉลี่ย 8.10 ต้นตอกอ(ตารางที่ 2) เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิต  รายได้ และผลตอบแทนเฉลี่ยของกรรมวิธีทดสอบ 
7,375  19,437 และ 12,131 บาทตามล าดับ ส่วนต้นทุนการผลิต  รายได้ และผลตอบแทนเฉลี่ยของกรรมวิธี



8 
 

 

 

เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  3,290   8,330 และ 5,040 บาท ตามล าดับ ตามล าดับ สัดส่วนรายได้ต่อการ
ลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) ของกรรมวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร คือ 2.63 และ 2.58 ตามล าดับ (ตาราง
ที่ 3) จะเห็นได้ว่าความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการปลูกถั่วลิสงเข้าไปในระบบอาจจะมีความคุ้มค่าเพ่ิมขึ้นเพียง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับการท านาเพียงอย่างเดียว แต่ถั่วลิสงเป็นพืชที่ช่วยปรับปรุงบ ารุงดินที่ส่งผลให้การเจริญเติบโต
ข้าวแข็งแรง ไม่มีโรคและแมลงรบกวน  เกษตรกรค่อนข้างพอใจเนื่องจากท าให้ดินร่วนซุย และเพ่ิมผลผลิตข้าวได้  
จากการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหาร หลังเก็บเกี่ยวข้าว พบว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน(pH)อยู่
ระหว่าง 5.83-6.25  อินทรียวัตถุในดิน( Soil Organic Matter)  จัดอยู่ในระดับต่ าร้อยละ 0.66-0.93 (ระดับที่
เหมาะสมควรมากกว่าร้อยละ 1.5)  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์(Available  Phosphorus) อยู่ในระดับต่ า 
2.80-8.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน(Exchangeable Potassium) 
ค่อนข้างสูง 137-166 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยสรุปแล้วค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน(pH) และอินทรียวัตถุใน
ดินก่อนและหลังทดสอบมีค่าใกล้เคียงกันส่วน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ในดินหลังการทดสอบมีค่าสูงกว่า(ตารางที ่4 ) 
 

ตารางท่ี 1 ผลผลิตฝักแห้ง(กิโลกรัมต่อไร่) จ านวนฝักต่อหลุม น้ าหนัก 100 เมล็ด(กรัม) และเปอร์เซ็นต์กะเทาะ(%) 
ของถั่วลิสงในการพัฒนารูปแบบการปลูกถั่วลิสงหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในพ้ืนที่ชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ปี 2557 

รายชื่อเกษตรกร ผลผลติฝักแห้ง 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

จ านวนฝักต่อหลุม น้ าหนัก100 เมล็ด
(กรัม) 

เปอร์เซ็นต์กะเทาะ
(%) 

1.นายถวัลย์   อุ่นเมือง 460 23 71 61.6 
2.นายลวย     ผักบัวแก้ว 380 19 68 59.6 
3.นายอดุลย์   สนิทนอก 112 13 47 60.5 

เฉลี่ย 317 18 62 60.6 
 

 ตารางที่ 2  การเจริญเติบโต ความสูง(เซนติเมตร)  จ านวนต้นต่อกอ น้ าหนักเมล็ดแห้งต่อกอ(กรัม) ผลผลิต
(กิโลกรัมต่อไร่) ของข้าวในการพัฒนารูปแบบการปลูกถั่วลิสงหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในพ้ืนที่ชลประทานจังหวัด
ชัยภูมิ ปี 2557 

 
รายชื่อเกษตรกร 

ความสูง(เซนตเิมตร) 
 

จ านวนต้นต่อกอ น้ าหนักแห้งต่อกอ 
(กรัม) 

ผลผลติ 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

วิธี
ทดสอบ 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

วิธี
เกษตรกร 

1.นายถวัลย์   อุ่นเมือง 134.25 126.7 9.50 10.1 82.1 63.9 1,031 694 
2.นายลวย     ผักบัวแก้ว 139.05 136.7 7.55 5.75 51.4 40.3 743 656 
3.นายอดุลย์   สนิทนอก 99.05 102.4 8.40 8.45 35.5 36.8 596 469 

เฉลี่ย 124.1 121.9 8.48 8.10 56.3 47.0 790 606 
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ตารางที่ 3  ต้นทุนการผลิต รายได้ ผลตอบแทน และอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) ของกรรมวิธีทดสอบ
(ข้าว-ถั่วลิสง) และกรรมวิธีเกษตรกร(ข้าว) ในการพัฒนารูปแบบการปลูกถั่วลิสงหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในพ้ืนที่
ชลประทานจังหวัดชัยภูมิปี 2557 

รายชื่อเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
ต้นทุนการ

ผลิต 
(บาทต่อไร่) 

รายได้ 
(บาทต่อไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาทต่อไร่) 

  BCR ต้นทุนการ
ผลิต 

(บาทต่อไร่) 

รายได้ 
(บาทต่อไร่) 

ผลตอบแทน
(บาทต่อไร่) 

BCR 

นายถวัลย์ อุ่นเมือง 7,375 25,122 17,747 3.41 2,814 9,022 6,208 3.21 
นายลวย  ผักบัวแก้ว 7,830 21,828 13,998 2.79 3,499 8,528 5,029 2.44 
นายอดุลย์   สนิทนอก 6,712 11,360 4,648 1.69 3,555 7,440 3,885 2.09 

เฉลี่ย 7,306 19,437 12,131 2.63 3,290 8,330 5,040 2.58 

 
ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนและหลังด าเนินงานทดสอบในการพัฒนารูปแบบการ    
ปลูกถ่ัวลิสงหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นท่ีชลประทานจังหวัดชัยภูมิปี 2557 

 
ล าดับที ่

 
รายชื่อเกษตรกร 

 pH     OM 
   (%) 

 Avail.P 
(mg/kg.)        

 Exch.K           
(mg/kg.) 

  ก่อน หลัง  ก่อน หลัง  ก่อน หลัง  ก่อน หลัง 
1 นายถวัลย์ อุ่นเมือง 5.52 5.83  0.52 0.66  3.90 8.30  47 156 
2 นายลวย ผักบัวแก้ว 5.32 5.56  0.86 0.93  2.15 3.37  55 166 
3 นายอดุลย์ สนิทนอก 5.45 6.25  0.93 0.74  2.41 2.80  87 137 
 เฉลี่ย 5.43 5.88  0.77 0.78  2.82 4.82  63 153 

 
ผลการด าเนินงานปี 2558  

1.สภาพพ้ืนที่เป้าหมาย 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลนาฝาย ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่ราบสูงด้านเหนือลาดต่ าลงสู่ทางด้าน

ทิศใต้ของต าบล ท าให้สภาพพ้ืนที่ด้านทิศใต้เป็นที่ราบลุ่ม บางแห่งมีพ้ืนหินโผล่ แหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตรได้จาก
เขื่อนล าประทาว ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าล าช่อระกา กลุ่มชุดดินที่พบ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 18 เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจาก
วัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้าย
มาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบส่วนใหญ่มีน้ าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็น
ดินลึกที่มีการระบายน้ าส่วนใหญ่ค่อนข้างเลว เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วน
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เหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว ดินมีสีน้ าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปน ดิน
มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง เช่น ชุดดินหนองบุนนาก  
กลุ่มชุดดินที่ 36 เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า หรือการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือ
การสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาดจนถึงเนินเขาเป็นดินลึกมีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดที่มีเนื้อดินบนเป็น
ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว ดินมีสีน้ าตาล สีเหลืองหรือแดง 
และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ าถึงปานกลางได้แก่ ชุดดิน
เขาสวนกวาง  ชุดดินสีคิ้ว 
 

2.ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 
จากการเก็บตัวอย่างดินของแปลงเกษตรกรที่ร่วมทดสอบ ผลการวิเคราะห์สมบัติดินของแปลงทดสอบมีค่า

ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.50-6.27  อินทรียวัตถุ ( Soil Organic Matter)  จัดอยู่ในระดับต่ าร้อย
ละ 0.42-1.40 (ระดับที่เหมาะสมควรมากกว่าร้อยละ 1.5)  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์(Available  
Phosphorus) อยู่ในระดับต่ าถึงสูง 3.94-66.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ใน
ดิน (Exchangeable Potassium) ค่อนข้างสูง 75-138 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางที่5) ก่อนด าเนินการปลูกถั่ว
ลิสงได้สัมภาษณ์ข้อมูลการผลิตข้าวของเกษตรกร 5 ราย ผลผลิตข้าวเฉลี่ยก่อนด าเนินงานทดสอบ 528 กิโลกรัมต่อ
ไร่ (ตารางท่ี 6)  
   
ตารางท่ี 5  สมบัติของดินแปลงเกษตรกรจ านวน 5 ราย บ้านโนนมะเกลือ ต าบลนาฝายอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
ก่อนด าเนินการทดสอบปี 2558 

ล าดับที่ รายช่ือเกษตรกร pH OM 
(%) 

Avail.P                 
(mg/kg) 

Exch.K           
(mg/kg) 

1 นางเกศแก้ว  ฝาชัยภูม ิ 6.27 0.42 3.94 114 
2 นางไพทลูย์   ต่อศรี 5.87 1.40 13.9 138 
3 นางบุญศรี    ศรีวงษ์ชัย 5.50 0.82 27.7 110 
4 นายกะเลียม  พิเศษชีพ 5.53 0.80 66.5 117 
5 นายพินิจ  บ ารุงหมู่ 5.71 0.79 56.3 75 
 เฉลี่ย 5.78 0.85 33.7 111 

 
ตารางท่ี 6  ข้อมูลผลผลิตข้าวของเกษตรกรจ านวน 5 ราย บ้านโนนมะเกลือ ต าบลนาฝายอ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ  ก่อนด าเนินการทดสอบปี 2558 

ล าดับที่ รายช่ือเกษตรกร ผลผลิตข้าวมะล ิ105 
(กก./ไร่) 
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1 นางเกศแก้ว   ฝาชัยภูม ิ 595 
2 นางไพทลูย์   ต่อศรี 450 
3 นางบุญศรี  ศรีวงษ์ชัย 525 
4 นายกะเลียม  พิเศษชีพ 520 
5 นายพินิจ  บ ารุงหมู่ 550 
 เฉลี่ย 528 

 
3.ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ 

 คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมทดสอบจ านวน 5 ราย พ้ืนที่ทดสอบ จ านวน 10 ไร่ แบ่งมีวิธีการด าเนินงาน 
เป็น 2 กรรม ได้แก่ กรรมวิธีเกษตรกร ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวและปฏิบัติตามวิธีของเกษตรกร  กรรมวิธีทดสอบ
(ข้าว-ถั่วลิสง) ข้าวปลูกดูแลและรักษาเหมือนกับกรรมวิธีของเกษตรกร หลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วเตรียมแปลง 
ไถตากดิน ปลูกถ่ัวลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 ในช่วงเดือนมกราคม ก่อนปลูก คลุกไรโซเบียมอัตรา 200 กรัมต่อเมล็ด
ถั่วลิสง 12-15 กิโลกรัม ปลูกเป็นแถว ระยะปลูกระหว่างต้นและแถวประมาณ  25-30 เซนติเมตร หยอดหลุมละ 
2-3 เมล็ด ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินพร้อมก าจัดวัชพืชหลังถั่วลิสงงอกประมาณ 2 สัปดาห์ เมื่อถั่วลิสงอยู่ใน
ระยะเริ่มออกดอกแทงเข็มหว่านยิปซัมอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวถั่วลิสงส าหรับต้มเม่ืออายุ 75-90 วัน และ
เก็บเกี่ยวถั่วฝักแห้งเมื่ออายุ 95-110 วัน รายละเอียดผลผลิต ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทนและอัตราส่วนรายได้ต่อ
การลงทุน (Benefit Cost Ratio) มีดังนี ้

1.นางเกศแก้ว  ฝาชัยภูมิ ผลผลิตฝักสด 676 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 319 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนัก 
100 เมล็ด 54.7 กรัม เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 67.1 (ตารางที่ 7) ต้นทุนการผลิตถั่วลิสง 4,887  บาทต่อไร่ รายได้ 
12,168  บาท ผลตอบแทน 7,281 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 8) หลังจากเก็บเกี่ยวถั่วลิสงเสร็จสิ้น ด าเนินกิจกรรมการ
เพาะปลูกข้าวมะลิ 105 เริ่มหว่านกล้า เดือนมิถุนายน ปักด าเดือนสิงหาคม เก็บเกี่ยวข้าวเดือนธันวาคม กรรมวิธี
ทดสอบ ได้ผลผลิตข้าว 442 กิโลกรัมต่อไร่  คิดเป็นต้นทุนการผลิตรวม 8,447 บาทต่อไร่ รายได้รวม 16,588 บาท
ต่อไร่ และผลตอบแทน 8,141 บาทต่อไร่  BCR 1.96 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกร ได้ผลผลิตข้าว 400 กิโลกรัมต่อไร่ คิด
เป็นรายได้ 4,000 บาทต่อไร่ และผลตอบแทน 440  บาทต่อไร่ BCR 1.12 (ตารางท่ี 9) 

2.นางไพทูรย์  ต่อศรี ผลผลิตฝักสด 799 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 416 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนัก 100 
เมล็ด 56 กรัม เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 65.4 (ตารางที่ 7) ต้นทุนการผลิตถั่วลิสง 4,632  บาทต่อไร่ รายได้รวมสุทธิ 
14,382  บาท ผลตอบแทน 9,750 บาทต่อไร่  (ตารางที่ 8) หลังจากเก็บเกี่ยวถั่วลิสงเสร็จสิ้น ด าเนินกิจกรรมการ
เพาะปลูกข้าวมะลิ 105 เริ่มหว่านกล้า เดือนมิถุนายน ปักด าเดือนสิงหาคม เก็บเกี่ยวข้าวเดือนธันวาคม กรรมวิธี
ทดสอบ ได้ผลผลิตข้าว 483 กิโลกรัมต่อไร่  คิดเป็นต้นทุนการผลิตรวม 8,092 บาทต่อไร่ รายได้รวม 19,212 บาท
ต่อไร่ และผลตอบแทน 11,120 บาทต่อไร่  BCR 2.37 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกร ได้ผลผลิตข้าว 409 กิโลกรัมต่อไร่ 
คิดเป็นรายได้ 4,090 บาทต่อไร่ และผลตอบแทน 630  บาทต่อไร่ BCR 1.18 (ตารางท่ี 9) 
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3.นางบุญศรี  ศรีวงษ์ชัย ผลผลิตฝักสด 714 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 302 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนัก 
100 เมล็ด 53 กรัม เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 66.9 (ตารางที่ 7)  ต้นทุนการผลิตถั่วลิสง 4,512  บาทต่อไร่ รายได้รวม
สุทธิ 12,852  บาท ผลตอบแทน 8,340 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 8)  หลังจากเก็บเกี่ยวถั่วลิสงเสร็จสิ้น ด าเนินกิจกรรม
การเพาะปลูกข้าวมะลิ 105 เริ่มหว่านกล้า เดือนมิถุนายน ปักด าเดือนสิงหาคม เก็บเกี่ยวข้าวเดือนธันวาคม 
กรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิตข้าว 640 กิโลกรัมต่อไร่  คิดเป็นต้นทุนการผลิตรวม 8,762 บาทต่อไร่ รายได้รวม 
19,252 บาทต่อไร่ และผลตอบแทน 10,490 บาทต่อไร่  BCR 2.20 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกร ได้ผลผลิตข้าว 482 
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้ 4,820 บาทต่อไร่ และผลตอบแทน 570  บาทต่อไร่ BCR 1.13 (ตารางท่ี 9) 

4.นายกะเลียม พิเศษชีพ ผลผลิตฝักสด 506 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 229 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนัก 
100 เมล็ด 48.5 กรัม เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 62.9(ตารางที่ 7)  ต้นทุนการผลิตถั่วลิสง 4,512  บาทต่อไร่ รายได้รวม
สุทธิ 9,108  บาท ผลตอบแทน 4,596 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 8)  หลังจากเก็บเกี่ยวถั่วลิสงเสร็จสิ้น ด าเนินกิจกรรม
การเพาะปลูกข้าวมะลิ 105 เริ่มหว่านกล้า เดือนมิถุนายน ปักด าเดือนสิงหาคม เก็บเกี่ยวข้าวเดือนธันวาคม 
กรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิตข้าว 663 กิโลกรัมต่อไร่  คิดเป็นต้นทุนการผลิตรวม 9,362 บาทต่อไร่ รายได้รวม 
15,738 บาทต่อไร่ และผลตอบแทน 6,376 บาทต่อไร่  BCR 1.68 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกร ได้ผลผลิตข้าว 578 
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้ 5,780 บาทต่อไร่ และผลตอบแทน 930  บาทต่อไร่ BCR 1.19 (ตารางท่ี 9) 

5.นายพินิจ  บ ารุงหมู่ ผลผลิตฝักสด 756 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักแห้ง 357 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนัก 100 
เมล็ด 55 กรัม เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 70.3 (ตารางที่ 7)  ต้นทุนการผลิตถั่วลิสง 4,687  บาทต่อไร่ รายได้รวมสุทธิ 
13,608  บาท ผลตอบแทน 8,921 บาทต่อไร่(ตารางที่ 8)  หลังจากเก็บเกี่ยวถั่วลิสงเสร็จสิ้น ด าเนินกิจกรรมการ
เพาะปลูกข้าวมะลิ 105 เริ่มหว่านกล้า เดือนมิถุนายน ปักด าเดือนสิงหาคม เก็บเกี่ยวข้าวเดือนธันวาคม กรรมวิธี
ทดสอบ ได้ผลผลิตข้าว 668 กิโลกรัมต่อไร่  คิดเป็นต้นทุนการผลิตรวม 10,187 บาทต่อไร่ รายได้รวม 20,288 
บาทต่อไร่ และผลตอบแทน 10,101 บาทต่อไร่  BCR 1.99 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกร ได้ผลผลิตข้าว 638 กิโลกรัมต่อ
ไร่ คิดเป็นรายได้ 6,380 บาทต่อไร่ และผลตอบแทน 880  บาทต่อไร่ BCR 1.16(ตารางท่ี 9) 

จากการด าเนินการทดสอบการพัฒนารูปแบบการปลูกถ่ัวลิสงหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ชลประทาน 
      จังหวัดชัยภูมิในปีงบประมาณ 2558 พบว่า กรรมวิธีทดสอบได้รับผลผลิตถั่วลิสงในรูปฝักสดเฉลี่ย 690 กิโลกรัมต่อ

ไร่   ฝักแห้งเฉลี่ย 325 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนัก 100 เมล็ด 53.4 กรัมและเปอร์เซ็นต์กะเทาะ 86.5 และผลผลิตข้าว
เฉลี่ย 579 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่กรรมวิธีเกษตรกรได้รับผลผลิตข้าวเฉลี่ย 501 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนการ
เจริญเติบโตพบว่าค่าเฉลี่ยความสูงของต้นข้าวของกรรมวิธีทดสอบสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเล็กน้อยเฉลี่ย 124.1 
และ 121.9 เซนติเมตรตามล าดับ นอกจากนั้นยังพบว่าน้ าหนักแห้งของเมล็ดข้าวต่อกอของกรรมวิธีทดสอบมี
น้ าหนักต่อกอมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร โดยมีค่าเฉลี่ย 74 และ 62 กรัมต่อกอตามล าดับ ส่วนจ านวนต้นต่อกอของ
ทั้งสองกรรมวิธีทดสอบมีจ านวนต้นเฉลี่ย 11.7 ต้นต่อกอ กรรมวิธีเกษตรกรจ านวนต้นเฉลี่ย 9.4 ต้นต่อกอ (ตาราง
ที่ 10)  เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิต  รายได้ และผลตอบแทนเฉลี่ยของกรรมวิธีทดสอบ 8,970  18,216 และ 
9,246 บาทตามล าดับ ส่วนต้นทุนการผลิต  รายได้ และผลตอบแทนเฉลี่ยของกรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย  4,324  5,014 และ 690 บาทต่อไร่ ตามล าดับ  สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 
ของกรรมวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร คือ 2.03 และ 1.16 ตามล าดับ (ตารางที่ 3) จะเห็นได้ว่าความคุ้มค่าต่อการ
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ลงทุนในการปลูกถั่วลิสงเข้าไปในระบบท าให้ได้รับผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับการท านาเพียงอย่างเดียว 
ประกอบกับในปีนี้มีปริมาณน้ าฝนน้อยและราคาผลผลิตข้าวตกต่ าเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 บาท ท าให้การท านาเพียง
อย่างเดียวได้รับผลตอบแทนน้อย ดังนั้นการท านาอาจจะเพียงพอต่อการเก็บข้าวไว้เพ่ือบริโภค อย่างไรก็ตามถั่ว
ลิสงเป็นพืชที่ช่วยปรับปรุงบ ารุงดินที่ส่งผลให้การเจริญเติบโตข้าวแข็งแรง ไม่มีโรคและแมลงรบกวน  เกษตรกร
ค่อนข้างพอใจเนื่องจากท าให้ดินร่วนซุย และเพ่ิมผลผลิตข้าวได้  โดยสามารถเพ่ิมผลผลิตข้าวได้เกือบร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกับผลผลิตของปีที่ผ่านมา 
ตารางท่ี 7  ผลผลิตถั่วลสิงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 (กก./ไร่) น้ าหนัก 100 เมล็ด(กรัม) เปอร์เซ็นต์กะเทาะ(%) ของ
เกษตรกรจ านวน 5 ราย บ้านโนนมะเกลือ ต าบลนาฝายอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ปี 2558 

ล าดับที ่ รายชื่อเกษตรกร ผลผลติ 
ฝักสด 

(กก./ไร่) 

ผลผลติ 
ฝักแหง้ 
(กก./ไร่) 

น้ าหนัก 100 
เมลด็(กรัม) 

เปอร์เซ็นต์
กะเทาะ(%) 

1 นางเกศแก้ว   ฝาชัยภูม ิ 676 319 54.7 67.1 
2 นางไพทูลย ์  ต่อศร ี 799 416 56.0 65.4 
3 นางบุญศรี  ศรีวงษ์ชัย 714 302 53.0 66.9 
4 นายกะเลียม  พิเศษชีพ 506 229 48.5 62.9 
5 นายพินิจ  บ ารุงหมู ่ 756 357 55.0 70.3 
 เฉลี่ย 690 325 53.4 66.5 

 
ตารางท่ี 8  ต้นทุนการผลิตถั่วลิสง(บาทต่อไร่) รายได้(บาทต่อไร่) และผลตอบแทน(บาทต่อไร่) ของเกษตรกร
จ านวน 5 ราย บ้านโนนมะเกลือ ต าบลนาฝาย  อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ปี 2558 

ล าดับที ่ รายชื่อเกษตรกร ต้นทุนการผลิต 
(บาท/ไร่) 

รายได ้
 (บาท./ไร่) 

ผลตอบแทน
(บาท/ไร่) 

BCR 

1 นางเกศแก้ว   ฝาชัยภูม ิ   4,887 12,168 7,281 2.49 
2 นางไพทูลย ์  ต่อศร ี 4,632 14,382 9,750 3.10 
3 นางบุญศรี  ศรีวงษ์ชัย 4,512 12,852 8,340 2.84 
4 นายกะเลียม  พิเศษชีพ 4,512 9,108 4,596 2.01 
5 นายพินิจ  บ ารุงหมู ่ 4,687 13,608 8,921 2.90 
 เฉลี่ย 4,646 12,424 7,777 2.67 

ตารางท่ี 9  ต้นทุนการผลิต(บาทต่อไร่) รายได้(บาทต่อไร่) ผลตอบแทน (บาทต่อไร่)และสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน 
(BCR)ของกรรมวิธีทดสอบ(ข้าว-ถั่วลิสง) และกรรมวิธีเกษตรกร(ข้าว) ในการพัฒนารูปแบบการปลูกถ่ัวลิสงหลังการ
เก็บเก่ียวข้าวในพื้นท่ีชลประทานจังหวัดชัยภูมิปี 2558 

 
รายชื่อเกษตรกร 

วิธีทดสอบ  วิธีเกษตรกร 
ต้นทุนการ

ผลิต 
(บาทต่อไร่) 

รายได้   
(บาทต่อไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาทต่อไร่) 

  BCR  ต้นทุนการ
ผลิต 

(บาทต่อไร่) 

รายได้ 
 (บาทต่อไร่) 

ผลตอบแทน
(บาทต่อไร่) 

BCR 
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นางเกศแก้ว   ฝาชัยภูม ิ 8,447 16,588 8,141 1.96  3,560 4,000 440 1.12 

นางไพทูลย ์  ต่อศร ี 8,092 19,212 11,120 2.37  3,460 4,090 630 1.18 

นางบุญศรี  ศรีวงษ์ชัย 8,762 19,252 10,490 2.20  4,250 4,820 570 1.13 

นายกะเลียม  พิเศษชีพ 9,362 15,738 6,376 1.68  4,850 5,780 930 1.19 

นายพินิจ  บ ารุงหมู ่ 10,187 20,288 10,101 1.99  5,500 6,380 880 1.16 

เฉลี่ย 8,970 18,216 9,246 2.03  4,324 5,014 690 1.16 

 
 ตารางที่ 10  การเจริญเติบโต ความสูง(เซนติเมตร)  จ านวนต้นต่อกอ น้ าหนักเมล็ดแห้งต่อกอ(กรัม) ผลผลิต

(กิโลกรัมต่อไร่) ของข้าวในการพัฒนารูปแบบการปลูกถั่วลิสงหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในพ้ืนที่ชลประทาน  จังหวัด
ชัยภูมิ  ปี 2558 

 
รายชื่อเกษตรกร 

ความสูง(เซนตเิมตร) 
 

จ านวนต้นต่อกอ น้ าหนักแห้งต่อกอ 
(กรัม) 

ผลผลติ 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

วิธี
ทดสอบ 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
ทดสอบ 

วิธี
เกษตรกร 

นางเกศแก้ว  ฝาชัยภูม ิ 99.5 98.5 11.2 8.9 57 54 442 400 
นางไพทูลย ์  ต่อศร ี 101.6 99.3 12 9 68 63 483 409 
นางบุญศรี  ศรีวงษ์ชัย 109.5 97.3 9.5 7.4 46 39 640 482 
นายกะเลียม พิเศษชีพ 132.7 129.6 13 11.3 102 85 663 578 
นายพินิจ  บ ารุงหมู ่ 120.8 120.9 12.9 10.2 97 71 668 638 

เฉลี่ย 112.8 109.1 11.7 9.4 74.0 62.3 579.2 501.2 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนารูปแบบการปลูกถั่วลิสงหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในพ้ืนที่ชลประทานจังหวัดชัยภูมิ โดยน า
เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงโดยใช้พันธุ์ขอนแก่น 6 เข้าไปทดสอบในพ้ืนที่บ้านโนนเหม่า ต าบลนางแดด อ าเภอหนอง
บัวแดง และพันธุ์ขอนแก่น 84-8 ทดสอบในพ้ืนที่บ้านโนนมะเกลือ ต าบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ สามารถเพ่ิม
ศักยภาพการของพื้นที่และเกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน  เกษตรกรมีความพึงพอใจกับคุณภาพ
ของดินที่ร่วนซุยขึ้น การเจริญเติบโตของต้นข้าวแข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงรบกวน ได้ผลผลิตข้าวเพ่ิมข้ึน แต่
การผลิตถั่วลิสงเกษตรกรให้ความเห็นว่าไม่มีตลาดและแหล่งรับซื้อผลผลิต ดังนั้นการน าพืชเข้าไปทดสอบในช่วง
หลังการท านาจึงควรค านึงถึงตลาดด้วย 

 
 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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เกษตรกรผู้ปลูกพืชในระบบข้าว-ถั่วลิสง ในเขตชลประทาน  สามารถน าเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงไปปรับ
ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งการน าถั่วลิสง
เข้าสู่ระบบ หลังปลูกข้าวนอกจากท าให้ผลผลิตข้าวเพ่ิมมากข้ึน ยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและสร้าง
รายได ้ ซึ่งถ่ัวลิสงเป็นพืชใช้น้ าน้อยสามารถปลูกทดแทนการท านาปรัง เหมาะกับสภาพแล้งน้ าไม่เพียงพอในเขต
ชลประทาน 
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