
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
 
1.ชุดโครงการ         : วิจัยและพัฒนาถั่วลิสง 
 

2.โครงการ          : การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงเฉพาะพ้ืนที่ 
  กิจกรรม              : การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคเหนือตอนบน 
  กิจกรรมยอ่ย(ถ้ามี)       :  
 

3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : การทดสอบเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) 
 

4.คณะผู้ด าเนินงาน 
  หัวหน้าการทดลอง นายสุริยนต์  ดีดเหล็ก   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 
  ผู้ร่วมงาน  นายมณเทียน  แสนดะหมื่น  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 

      ว่าที่ร้อยตรีหญิง กัญญารัตน์  สุวรรณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน          
 

5.บทคัดย่อ 
การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่แม่ฮ่องสอน   ด าเนินการวิจัยทดสอบ

เพ่ือปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยด าเนินการตามข้ันตอนระบบการท าฟาร์มและการพัฒนาเทคโนโลยี
แบบมีส่วนร่วม  ในพ้ืนที่แปลงเกษตรกร บ้านป่าปุ๊ ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี 2557 
จ านวน 6 ราย รายละ 2 ไร่ รวมพ้ืนที่ 12 ไร่ และในปี 2558 จ านวน 3 ราย รายละ 2 ไร่ รวมพ้ืนที่ 6 ไร่ โดย
เปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยอัตราแนะน าของกรมวิชาการเกษตรเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร พบว่า ผลผลิต
ถั่วลิสงของกรรมวิธีทดสอบ มีน้ าหนักผลผลิตฝักสดและผลผลิตฝักแห้ง รวมทั้งองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จ านวน
ฝักดี/10 หลุม น้ าหนักฝักดี/10 หลุม น้ าหนักฝักเสีย/10 หลุม เปอร์เซนต์กะเทาะ และน้ าหนัก 100 เมล็ด มีค่าสูง
กว่ากรรมวิธีเกษตรกรเล็กน้อย เมื่อพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจ พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า
กรรมวิธีเกษตรกร และกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนในการผลิตต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกร ซึ่งต้นทุนส่ว นใหญ่เกิดจาก
ค่าแรงงานของเกษตรกรเอง เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (benefit cost ratio : BCR) พบว่า ในปี 
2557 กรรมวิธีทดสอบ มีค่า BCR เท่ากับ 1.7 ซึ่งมีค่าสูงกว่ากรรมวิธีเกษตร ที่มีค่า BCR 1.5 และปี 2558 กรรมวิธี
ทดสอบ มีค่า BCR เท่ากับ 1.7 ซึ่งมีค่าสูงกว่ากรรมวิธีเกษตร ที่มีค่า BCR 1.4 
 
6.ค าน า 

ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ปลูกได้ตลอดปี  มีการปลูกกระจายแพร่หลายทั่วทุกภาคของไทย  ผลผลิต
น ามาประกอบเป็นอาหารและใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายรูปแบบ แต่ผลผลิตที่
ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ  จึงต้องมีการน าเข้าจากต่างประเทศ  การปลูกถั่วลิสงเป็น
อาชีพที่เหมาะส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่พ่ึงพาแรงงานในครอบครัว  เกษตรกรยอมรับว่าถั่วลิสงเป็นพืชเสริม



รายได้และเป็นพืชที่สามารถใช้บ ารุงดินและเลี้ยงสัตว์  คือ เป็นพืชที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้  ท าให้ช่วยเพ่ิม
ผลผลิตพืชที่ปลูกตามได้  ส่งผลให้การผลิตพืชในระบบต่างๆ  มีเสถียรภาพมากข้ึน  ถั่วลิสงเป็นพืชที่ปลูกกันมากใน
ระบบเกษตรของประเทศพืชหนึ่ง  เพราะเป็นพืชที่อายุเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้น  ท าให้สามารถปลูกได้ดีในระบบปลูก
พืชต่างๆ  เช่น  พืชเดียว  พืชแรก  พืชที่ปลูกตามพืชอ่ืน  พืชแซมหรือพืชที่ปลูกหมุนเวียนกับพืชอ่ืน  

 
ในปี 2554 มีพ้ืนที่ปลูก 188,620 ไร่  ผลผลิตรวม 47,840 ตัน  ผลผลิตเฉลี่ย 254 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น

มูลค่า 1,107 ล้านบาท  โดยภาคเหนือมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด 105,315 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 260 กิโลกรัมต่อไร่  
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปลูก 67,005 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 246 กิโลกรัมต่อไร่  ภาคกลางมีพ้ืนที่
ปลูก  12,340  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 263 กิโลกรัมต่อไร่  และภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูก 3,960 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 179 กิโลกรัม
ต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2555)  

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสงประมาณ 2,500 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกในพ้ืนที่อ าเภอเมือง แม่ลาน้อย 
สบเมย และแม่สะเรียง มีการปลูกทั้งในสภาพหลังนา ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน พันธุ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ได้แก่ ไทนาน 9 
ขอนแก่น6 กาฬสินธุ์ 2 และพันธุ์พ้ืนเมืองดั้งเดิม จากความหลากหลายด้านพันธุ์และการจัดการธาตุอาหารที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ท าให้ผลิตค่อนข้างต่ าเฉลี่ย 220 กิโลกรัมต่อไร่ 

เนื่องจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีนโยบายก าหนดให้ถั่วลิสงเป็นพืชที่รักษาระดับพื้นที่เพาะปลูก  
ดังนั้นแนวทางที่จะรักษาระดับพ้ืนที่เพาะปลูก ก็คือ การเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ หรือลดต้นทุนการผลิต หรือเพ่ิม
ผลตอบแทนแก่เกษตรกร เพ่ือจะจูงใจให้ยังคงพ้ืนที่ปลูก  นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงคุณภาพของผลผลิตที่ต้อง
สอดคล้องกับกับความต้องการใช้ในประเทศ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออกไปยังต่างประเทศ  ที่จะช่วย
รองรับผลิตผลของเกษตรกรและช่วยเพิ่มมูลค่าของถั่วลิสง 

จากการศึกษาปัญหาการผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่ต่างๆ พบว่า ในภาคเหนือปัญหาที่ส าคัญ คือ ขาดถั่วลิสง
พันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงและปรับตัวได้ดี เนื่องจากเกษตรกรใช้พันธุ์ไทนาน 9 ที่ซื้อจากแหล่งรับซื้อพืชไร่ ที่มีคุณภาพ
ต่ า ไม่สม่ าเสมอ  ใช้เทคโนโลยีทางด้านการผลิตไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่  เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงมักใช้วิธีการปฏิบัติ
ดั้งเดิมและใช้ปัจจัยการผลิตต่ า เช่น ใส่ปุ๋ยน้อยหรือไม่ใส่ปุ๋ย ใช้วิธีการเผาฟางข้าวในพ้ืนทีปลูกหลังนา  มีผลท าให้
ผลผลิตต่อไร่ต่ าดังนั้นจึงจัดท าโครงการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงเฉพาะพ้ืนที่  เพ่ือน าชุด
เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเข้าไปแก้ปัญหาในพ้ืนที่เกษตรกร และขยายผล
การทดสอบที่พบว่าได้ผลดีแล้วไปยังเกษตรกรในพ้ืนที่ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ ช่วยเพ่ิมผลผลิต  ลดต้นทุนการผลิต เพ่ือขยายโอกาสในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ท าให้ระบบการผลิต
ยั่งยืน สิ่งแวดล้อมได้รับการปกป้อง และพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น   ซึ่งอารันต์ 
(2546) ที่ได้เสนอแนะว่า ควรปรับปรุงวิธีการปลูกปฏิบัติดูแลรักษาให้เหมาะสมกับสภาพและเงื่อนไขแต่ละท้องที่ 
เพราะแต่ละท้องที่มีปัญหาและเงื่อนไขไม่เหมือนกัน ทั้งในด้านกายภาพ ชีวภาพเศรษฐกิจและสังคม เราควรจะ
พัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบ แล้วให้เกษตรกรไปปรับของเขาเอง แต่เราจะต้องมีเทคโนโลยีหลากหลาย และต้องรู้
ความเหมาะสมทางด้านวิชาการกับแต่ละท้องที่ ส าหรับความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรเขา
พิจารณาเอง 



 

7.วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

 1.เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 
  2.ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12  

3.ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมส าหรับคลุกเมล็ดก่อนปลูก 
4. ยิปซั่ม 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีการ  
ด าเนินการวิจัยทดสอบเพ่ือปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยด าเนินการตามขั้นตอนระบบการ

ท าฟาร์ม (FSR) (อารันต์, 2543) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (PTD) ขั้นตอนการด าเนินงาน
ประกอบด้วย 

1. การเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย (Selection of the Target Area) 

2. การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Area Analysis) 

3. การวางแผนการวิจัย (Research Planning) 

4. การด าเนินการวิจัย (Experimentation) 

5. การสรุปผลและยืนยันการทดสอบ 

กรรมวิธีทดสอบ ใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรในการปฏิบัติ 
กรรมวิธีเกษตรกร วิธีปฏิบัติของเกษตรกรบันทึกการปฏิบัติของเกษตรกรเปรียบเทียบกับวิธีทดสอบ 

 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย (Selection of the Target Area) โดยคัดเลือกพ้ืนที่แหล่งปลูก

ส าคัญของถั่วลิสงในพ้ืนที่เป้าหมาย มีพ้ืนที่ปลูกมากและเกษตรกรมีปัญหาในการผลิต ผลผลิตต่ า ปัญหาคุณภาพ
ผลผลิต ปัญหาโรคแมลง 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Area Analysis) เป็นการศึกษาสภาพพ้ืนที่โดยการวิเคราะห์ระบบนิเวศ
เกษตร (Agroecosystem Analysis) และถ้าหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนจะใช้วิธีประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน 
(Rapid Rural Appraisal) เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่เป้าหมายและศักยภาพในการพัฒนา และการจัด
เวทีในชุมชนเพ่ือให้ได้ประเด็นปัญหา เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การได้โจทย์มาวางแผนการวิจัยและทดสอบ  

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการวิจัย (Research Planning) เพ่ือให้เกิดการยอมรับของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีที่
น าไปทดสอบ จึงต้องใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และเรียนรู้ในการคิดและการตัดสินใจ โดย เสวนาเพ่ือ
จ าแนกปัญหาการผลิตในพื้นที่ จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ สร้าง



แนวทางเพ่ิมผลผลิตจากภูมิปัญญาในพ้ืนที่  และจากผลการวิจัย  โดยวางแผนการทดลองแบบ Technology 
Verification Experiment เปรียบเทียบวิธีทดสอบตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร กับวิธีการของเกษตรกร โดยวิธี
ทดสอบต้องเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างการปฏิบัติวิธีเดิมและเทคโนโลยีใหม่ที่น าเข้าไป แต่ละวิธีต้องสอดคล้อง
กับประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ ทั้งนี้นักวิจัยต้องเลือกให้เหมาะสม ส าหรับรายละเอียดวิธีเกษตรกรอาจมีความแตกต่างกันไป
บ้างในแต่ละพ้ืนที ่

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการวิจัย (Experimentation) เป็นการด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรที่ได้
วางแผนไว้ โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้ด าเนินการวิจัยและเกษตรกรตามขั้นตอนที่ได้วางไว้  เปรียบเทียบ
กรรมวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 

 

วิธีทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร 
 

กิจกรรม วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
พันธุ์ ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 
การเตรียมดิน ไถตากดิน 7-10 วัน และ ไถพรวนอีก 1 ครั้ง 
การปลูก - คลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบียมถั่วลิสงก่อนปลูก 

- ปลูกโดยใช้ระยะ 30x30 ซม. จ านวน 3-4 เมล็ด/หลุม 
การใส่ปุ๋ย  
 

- สูตร 12-24-12 อัตรา 25  กก./ไร่  
  หลังงอก 20 วัน  
- โรยยิปชั่มอัตรา 50 กก./ไร่   
  ในช่วงออกดอก 

- ตามวิธีของเกษตรกรที่ปฏิบัติ  
 

ป้องกันก าจัดศัตรู พ่นสารก าจัดวัชพืชอย่างเดียว 
 

ขั้นตอนที่ 5 การยืนยันการทดสอบ เมื่อพบว่าเทคโนโลยีตัวใดในการผลิตพืช หรือระบบเกษตรกรรมใด
เหมาะที่จะเผยแพร่สู่เกษตรกรได้ ด าเนินการดังนี้ 

5.1 การทดสอบหลายพ้ืนที่ โดยน าเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มว่าดี และเกษตรกรยอมรับไปทดสอบในหลายๆ 
พ้ืนที่ ซึ่งศักยภาพคล้ายคลึงกัน 

5.2  การขยายผลการผลิตขั้นทดลอง เมื่อได้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ก็จะมีการขยายผลการทดสอบใน
พ้ืนที่วงกว้างมีการด าเนินการร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และองค์การบริหารส่วนต าบล 
 



การบันทึกข้อมูล 
1. เก็บข้อมูลทางด้านเกษตรศาสตร์ เช่น การเจริญเติบโต ข้อมูลการปฏิบัติของเกษตรกร วันออกดอก 

อายุเก็บเก่ียว  ผลผลิต การระบาดของโรคและแมลงศัตรูถั่วลิสง  
2. เก็บข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได้ ผลตอบแทน ข้อมูลด้านการใช้แรงงาน

ในกิจกรรมต่าง ๆ  และการยอมรับเทคโนโลยี ข้อมูลด้านสังคม และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
3. ข้อมูลด้านกายภาพ  ได้แก่  ข้อมูลสภาพพ้ืนที่  ข้อมูลดิน อุตุนิยมวิทยา 

 
   

ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) ตุลาคม 2556 - กันยายน 2558  
 

สถานที่ด าเนินการ   แปลงเกษตรกร บ้านป่าปุ๊ ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 

 
 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ด าเนินการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงในพื้นที่แปลงเกษตรกร บ้านป่าปุ๊ ต าบลผา

บ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี 2557 จ านวน 6 ราย รายละ 2 ไร่ รวมพ้ืนที่ 12 ไร่ และในปี 2558 
จ านวน 3 ราย รายละ 2 ไร่ รวมพ้ืนที่ 6 ไร่ จากการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน ในปี 2557
พบว่า ดินเป็นดินร่วนเหนี่ยวปนทราย ความเป็นกรด-ด่างของดินอยู่ระหว่าง 5.2-5.5 มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
ค่อนข้างต่ า (ตารางท่ี 1) 

 
 

ตารางท่ี  1  ค่าวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน 
 

ชื่อเกษตรกร 
ความเป็น
กรด-ด่าง 

อินทรีย์วัตถุ
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(mg/kg) 

โพแทสเซียม 
(mg/kg) 

แคลเซียม 
(mg/kg) 

แมกนีเซียม 
(mg/kg) 

นายเกียรติ  วงค์ส าราญ 5.3 1.7 5 46 1559 224 
นายสุพจน์  รัตนกุล 5.2 1.8 3 40 724 198 
นายบุญยืน  สุปัญโญ 5.5 1.9 6 49 957 312 
นายสุริยันต์  รัตนกุล 5.5 4.0 6 83 1545 405 
นายมงคล  สุปัญโญ 5.2 3.2 10 63 1226 298 
นางสุพรรณ  แววดาว 5.4 4.0 25 126 3003 393 
    

การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่แปลงเกษตรกร  ในปี 2557 พบว่า 
ผลผลิตถั่วลิสงของกรรมวิธีของเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบ มีน้ าหนักผลผลิตใกล้ เคียงกัน ทั้งผลผลิตฝักสดและ
ผลผลิตฝักแห้ง กล่าวคือ ผลผลิตฝักสดของกรรมวิธีของเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบ มีค่าเท่ากับ 678 และ 709 



กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และผลผลิตฝักแห้งของกรรมวิธีของเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบ มีค่าเท่ากับ 284 และ 
293 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ส าหรับองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จ านวนฝักดี/10 หลุม น้ าหนักฝักดี/10 หลุม 
น้ าหนักฝักเสีย/10 หลุม เปอร์เซนต์กะเทาะ และน้ าหนัก 100 เมล็ด ในกรรมวิธีทดสอบมีค่าสูงกว่ากรรมวิธี
เกษตรกรเล็กน้อย (ตารางท่ี 2) 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจ พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเล็กน้อย 
คือ กรรมวิธีทดสอบมีรายได้ 12,765 บาทต่อไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้ 12,213 บาทต่อไร่ แต่กรรมวิธี
ทดสอบมีตนทุนในการผลิตต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกร คือ กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 7,622 บาทต่อไร่ 
ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 8,394 บาทต่อไร่ ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่เกิดจากค่าแรงงานของเกษตรกร
เอง เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (benefit cost ratio : BCR) พบว่า กรรมวิธีทดสอบ มีค่า BCR 
เท่ากับ 1.7 ซึ่งมีค่าสูงกว่ากรรมวิธีเกษตร ที่มีค่า BCR 1.5 (ตารางท่ี 3) 

ในปี 2558 พบว่า ผลผลิตถั่วลิสงของกรรมวิธีของเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบ มีน้ าหนักผลผลิต
ใกล้เคียงกัน ทั้งผลผลิตฝักสดและผลผลิตฝักแห้ง กล่าวคือ ผลผลิตฝักสดของกรรมวิธีของเกษตรกรและกรรมวิธี
ทดสอบ มีค่าเท่ากับ 663 และ 700 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และผลผลิตฝักแห้งของกรรมวิธีของเกษตรกรและ
กรรมวิธีทดสอบ มีค่าเท่ากับ 265 และ 292 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ส าหรับองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จ านวน
ฝักดี/10 หลุม น้ าหนักฝักดี/10 หลุม น้ าหนักฝักเสีย/10 หลุม เปอร์เซนต์กะเทาะ และน้ าหนัก 100 เมล็ด ใน
กรรมวิธีทดสอบมีค่าสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเล็กน้อย (ตารางที่ 4) 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจ พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเล็กน้อย 
คือ กรรมวิธีทดสอบมีรายได้ 12,600 บาทต่อไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้ 11,940 บาทต่อไร่ แต่กรรมวิธี
ทดสอบมีตนทุนในการผลิตต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกร คือ กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 7,483 บาทต่อไร่ 
ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 8,456 บาทต่อไร่ ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่เกิดจากค่าแรงงานของเกษตรกร
เอง เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (benefit cost ratio : BCR) พบว่า กรรมวิธีทดสอบ มีค่า BCR 
เท่ากับ 1.7 ซึ่งมีค่าสูงกว่ากรรมวิธีเกษตร ที่มีค่า BCR 1.4 (ตารางท่ี 5) 



ตารางท่ี 2 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสง บ้านป่าปุ๊ ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2557 

 

กรรมวิธี 
พื้นที่สุ่ม
(ตรม.) 

จ านวนหลุม
เก็บเกี่ยว 

จ านวนฝักดี/
10 หลุม 

น้ าหนักฝักดี/
10 หลุม 

น้ าหนักฝักเสีย/ 
10 หลุม 

น้ าหนักฝักสด
(กก.ต่อไร่) 

น้ าหนักฝักแห้ง
(กก.ต่อไร่) 

% 
กะเทาะ 

น้ าหนัก 100
เมล็ด (ก.) 

วิธีเกษตรกร          
นายเกียรติ   วงค์ส าราญ 8 54 194 780 60 752 312 60.6 72.1 
นายสุพจน์   รัตนกุล 8 83 133 480 57.5 830 346 67.7 61.8 
นายบุญยืน   สุปัญโญ 8 45 176 665 67.5 658 283 57.9 49.9 
นายสุริยันต์  รัตนกุล 8 48 167 710 100 541 243 50.9 51.7 
นายมงคล     สุปัญโญ 8 54 166 620 40 540 212 65.1 67.5 
นางสุพรรณ   แววดาว 8 43 - - - 750 310 63.6 62.3 

เฉลี่ย 8 55 167 651 65.0 678 284 61.0 60.9 
วิธีทดสอบ          
นายเกียรติ   วงค์ส าราญ 8 53 229 925 77.5 650 286 60.5 72.4 
นายสุพจน์   รัตนกุล 8 85 190 575 60 856 341 63.1 60.2 
นายบุญยืน   สุปัญโญ 8 44 224 840 60 718 301 61.6 65.5 
นายสุริยันต์  รัตนกุล 8 45 188 700 137.5 670 278 67.4 57.2 
นายมงคล     สุปัญโญ 8 55 144 550 62.5 626 245 65.2 70.7 
นางสุพรรณ   แววดาว 8 40 - - - 735 305 65.8 76.6 

เฉลี่ย 8 54 195 718 79.5 709 293 63.9 67.1 
 
 
 



ตารางท่ี 3 ผลผลิตและข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ถั่วลิสงฝักสด บ้านป่าปุ๊ ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
             ปี 2557 
 

ชื่อเกษตรกร 
ผลผลิต
(กก/ไร่) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

รายได้ 
 (บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธีเกษตรกร 
      

นายเกียรติ   วงค์ส าราญ 752 18 13,536 10,326 3,210 1.3 

นายสุพจน์   รัตนกุล 830 18 14,940 8,613 6,327 1.7 

นายบุญยืน   สุปัญโญ 658 18 11,844 7,496 4,348 1.6 

นายสุริยันต์  รัตนกุล 541 18 9,738 7,415 2,323 1.3 

นายมงคล     สุปัญโญ 540 18 9,720 7,545 2,175 1.3 

นางสุพรรณ   แววดาว 750 18 13,500 8,969 4,531 1.5 

เฉลี่ย 679 18 12,213 8,394 3,819 1.5 

วิธีทดสอบ 
      

นายเกียรติ   วงค์ส าราญ 650 18 11,700 7,352 4,348 1.6 

นายสุพจน์   รัตนกุล 856 18 15,408 7,275 8,133 2.1 

นายบุญยืน   สุปัญโญ 718 18 12,924 7,395 5,529 1.7 

นายสุริยันต์  รัตนกุล 670 18 12,060 7,527 4,533 1.6 

นายมงคล     สุปัญโญ 626 18 11,268 7,531 3,737 1.5 

นางสุพรรณ   แววดาว 735 18 13,230 8,653 4,577 1.5 

เฉลี่ย 709 18 12,765 7,622 5,143 1.7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 4 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสง บ้านป่าปุ๊ ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2558 

 

กรรมวิธี 
พื้นที่สุ่ม
(ตรม.) 

จ านวนหลุม
เก็บเกี่ยว 

จ านวนฝักดี/
10 หลุม 

น้ าหนักฝักดี/
10 หลุม 

น้ าหนักฝักเสีย/ 
10 หลุม 

น้ าหนักฝักสด
(กก.ต่อไร่) 

น้ าหนักฝักแห้ง
(กก.ต่อไร่) 

% 
กะเทาะ 

น้ าหนัก 100
เมล็ด (ก.) 

วิธีเกษตรกร          
นายเกียรติ   วงค์ส าราญ 8 55 162 590 43 670 276 50.0 47.4 
นายบุญยืน   สุปัญโญ 8 57 192 570 62 630 233 60.6 61.0 
นายมงคล     สุปัญโญ 8 56 187 755 66 690 285 70.0 65.9 

เฉลี่ย   56 180 638 57 663 265 60.2 58.1 
วิธีทดสอบ          
นายเกียรติ   วงค์ส าราญ 8 63 202 880 48 730 303 74.3 61.7 
นายบุญยืน   สุปัญโญ 8 57 173 470 58 650 272 59.3 51.3 
นายมงคล     สุปัญโญ 8 58 183 715 55 720 301 75.0 69.4 

เฉลี่ย   59 186 688 53 700 292 69.5 60.8 
 
 
 



ตารางท่ี 4 ผลผลิตและข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ถั่วลิสงฝักสด บ้านป่าปุ๊ ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
             ปี 2558 
 

ชื่อเกษตรกร 
ผลผลิต
(กก/ไร่) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

รายได้ 
 (บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธีเกษตรกร 
      

นายเกียรติ   วงค์ส าราญ 670 18 12,060  8,546   3,514  1.41 
นายบุญยืน   สุปัญโญ 630 18 11,340  8,306  3,034  1.37 
นายมงคล     สุปัญโญ 690 18  12,420   8,515  3,905  1.46 

เฉลี่ย 663 18 11,940  8,456  3,484  1.41 

วิธีทดสอบ 
      

นายเกียรติ   วงค์ส าราญ 730 18 13,140  7,502   5,638  1.75 
นายบุญยืน   สุปัญโญ 650 18   11,700     7,385   4,315  1.58 
นายมงคล     สุปัญโญ 720 18 12,960  7,561  5,399  1.71 

เฉลี่ย 700 18 12,600   7,483  5,117  1.68 
 

 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่แม่ฮ่องสอน ในปี 2557-2558 โดย

เปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยอัตราแนะน าของกรมวิชาการเกษตรเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร สรุปได้ดังนี้ 
1.ผลผลิตถั่วลิสงของกรรมวิธีทดสอบ มีน้ าหนักผลผลิตฝักสดและผลผลิตฝักแห้ง รวมทั้งองค์ประกอบผลผลิต 

มีค่าสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 
2.กรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร และกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนในการผลิตต่ ากว่า

กรรมวิธีเกษตรกร เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (benefit cost ratio : BCR) พบว่า ในปี 2557 กรรมวิธี
ทดสอบ มีค่า BCR เท่ากับ 1.7 ซึ่งมีค่าสูงกว่ากรรมวิธีเกษตร ที่มีค่า BCR 1.5 และในปี 2558 กรรมวิธีทดสอบ มีค่า 
BCR เท่ากับ 1.7 ซึ่งมีค่าสูงกว่ากรรมวิธีเกษตร ที่มีค่า BCR 1.4 
 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงไปปรับใช้ ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. เกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงของกรมวิชาการเกษตร ใน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร่วมกับนักวิจัย 
 



 
 

 

11.ค าขอบคุณ  
 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน เกษตรกรบ้านป่าปุ๊ ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้ตรวจสอบผลงานการทดลองสิ้นสุด การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยเพ่ือท า
น้ าตาลอ้อยในระบบการปลูกพืช จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ด าเนินงาน จนงานวิจัยส าเร็จได้ด้วยดี 
 

12.เอกสารอ้างอิง 
 

13.ภาคผนวก 
   
 


