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บทคัดย่อ 

การทดสอบเทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิตถัว่ลิสงในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม  มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
ไดเ้ทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสงท่ีเหมาะสมเฉพาะพื้นท่ี  และเพื่อสร้างเกษตรกรผูน้ า และแปลงตน้แบบทาง
วชิาการท่ีเหมาะสม  ไดด้ าเนินการส ารวจพื้นท่ีปลูกถัว่ลิสงในจงัหวดัมหาสารคาม  ศึกษาและวเิคราะห์พื้นท่ี 
ก าหนดพื้นท่ีท าการทดสอบ จดัเวทีเสวนาเกษตรกร คดัเลือกเกษตรกรผูร่้วมท าแปลงทดสอบ ด าเนินการใน
ปี 2554-2558 ท่ีแปลงเกษตรกร บา้นแห่เหนือ ต าบลหนองบอน  อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม และ
แปลงเกษตรกร ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม   มีเกษตรกรร่วมด าเนินการทดสอบรวม  
35 ราย  70 ไร่ จากการจดัเวทีเสวนาเกษตรกร  พบประเด็นปัญหา  ผลผลิตต ่า ปัญหาโรคและแมลง ปัญหา
เมล็ดลีบ และตอ้งการพนัธ์ุดี    สรุปจากเวทีเสวนาเกษตรกรขอร่วมทดสอบเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  
ด าเนินการทดสอบแปลงใหญ่ไม่มีซ ้ า  2  กรรมวธีิ  ไดแ้ก่กรรมวธีิเกษตรกร  และกรรมวธีิทดสอบ  จากการ
ทดสอบพบวา่วธีิทดสอบผลผลิตสูงกวา่วธีิเกษตรกรอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะในปี54-56 เกษตรกรผูร่้วม
ทดสอบ สามารถเพิ่มศกัยภาพการผลิตถัว่ลิสง และปรับใชเ้ทคโนโลยจีากเกษตรกรตน้แบบให้เหมาะกบั
สภาพแวดลอ้มและการจดัการเฉพาะพื้นท่ี สามารถยกระดบัผลผลิตเฉล่ียไดม้ากกวา่ ร้อยละ 20 ส่วนในปี 
57-58 พบวา่เกษตรกรยอมรับพนัธ์ุขอนแก่น 6 มากกวา่พนัธ์ุ ขอนแก่น84-8 และสามารถสร้าง แปลงตน้แบบ
ทางวชิาการท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 แปลง อยา่งไรก็ตามเกษตรกรร่วมทดสอบการผลิตถัว่ลิสง
หลงันายอมรับ    และพอใจในกรรมวธีิทดสอบ โดยยอมรับพนัธ์ุขอนแก่น 6  การปรับปรุงดิน ปุ๋ยเคมี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่วธีิการควบคุมโรคและแมลงดว้ยสารเคมี 
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ค าน า 

ถัว่ลิสงเป็นพืชท่ีผลิตไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการใชภ้ายในประเทศเพราะเป็นพืชท่ีบริโภคง่าย

เป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป และเป็นส่วนประกอบอาหารคาวหวานต่างๆ  บางส่วนน าไปสกดัน ้ามนั และกากใช้

ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์        ถัว่ลิสงเป็นพืชไร่ท่ีมีความส าคญัส าหรับเกษตรกรของจงัหวดัมหาสารคาม

รองจากออ้ยและมนัส าปะหลงั โดยเป็นพืชอายสุั้นท่ีท ารายไดเ้สริมใหเ้กษตรกรทั้งในฤดูแลง้และฤดูฝน แต่

ส่วนใหญ่นิยมปลูกหลงันา  นอกจากนั้นยงัเป็นพืชท่ีสามารถยดึโยงใหค้รอบครัวอยูร่่วมกนันานข้ึนเพื่อ

ร่วมกนัปลูก ดูแลรักษา เก็บเก่ียว แปรรูป และจ าหน่ายผลผลิต ผลต่อเน่ืองคือท าใหส้ภาพครอบครัวมีความ

อบอุ่นและมีความสุข มีพื้นท่ีปลูกอยูใ่นหลายพื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นท่ีนาดอนใกลล้ าน ้าชี ซ่ึงไหลผา่นจงัหวดั

มหาสารคามมีความยาวประมาณ 101 กิโลเมตร แต่มีแหล่งปลูกส าคญัท่ี ต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุมพิสัย 

, อ าเภอเมือง และต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคามยงัไม่สามารถผลิตถัว่ลิสงไดเ้พียงพอกบั

ความตอ้งการของตลาด  อยา่งไรก็ตามจากการจดัประชุมเวทีเสนาเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง และวเิคราะห์

ประเด็นปัญหาการผลิตถัว่ลิสงหลงันา  พบวา่ ผลผลิตและคุณภาพต ่า ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากพนัธ์ุไม่

เหมาะสม  การจดัการธาตุอาหารและน ้าไม่เหมาะสม และเกษตรกรยงัขาดความรู้ในการป้องกนัก าจดัโรค

แมลง  ไดก้ าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  โดยใหมี้การวจิยัและทดสอบเทคโนโลยกีารผลิตถัว่

ลิสงร่วมกนัระหวา่งนกัวิจยักบัเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง  เพื่อใหส้ามารถยกระดบัผลผลิตถัว่ลิสงในระดบัไร่

นาไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  โดยยดึเกษตรกรเป็นศูนยก์ลางในการตดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิต 

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของแต่ละพื้นท่ี และการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบเกษตรกรมีส่วนร่วมใน

การพฒันาอยา่งเหมาะสม 

วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อใหไ้ดเ้ทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสงท่ีเหมาะสมเฉพาะพื้นท่ี 

วธีิการศึกษา 
 วิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ยึดตามขั้นตอนการวิจยัระบบการท าฟาร์ม (farming systems 
research หรือ FSR) ( อารันต์ ,2535 )และการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (participatory technology 
development หรือ PTD) ซ่ึงเป็นการ ศึกษาวิจยัในสภาพพื้นท่ีเกษตรกรโดยเกษตรกรร่วมด าเนินการ มี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 การคดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย โดยคดัเลือกพื้นท่ีท่ีเป็นตวัแทนของสภาพหรือระบบนิเวศท่ี
ตอ้งการศึกษา โดยรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   รวมทั้งการส ารวจพื้นท่ี และการ
สัมภาษณ์เกษตรกร  

 



 

ตารางที ่1  แผนการด าเนินงานตามประเด็นท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์พื้นท่ี จงัหวดัมหาสารคาม  

ประเด็นการทดสอบ จ านวนเกษตรกรร่วมทดสอบ (ราย) 
ปี 2554 
-การใชปู้นขาวเพื่อปรับสภาพดิน 
-การใส่ปุ๋ยไม่เหมาะสม  
ปี 2555 
-ทางเลือกของพนัธ์ุท่ีเหมาะสมเฉพาะพื้นท่ี 
-โรคโคนเน่าขาว โคนเน่าขาด 
-การใชปู้นขาวเพื่อปรับสภาพดิน 
-การใส่ปุ๋ยไม่เหมาะสม  
ปี 2556 
-ทางเลือกของพนัธ์ุท่ีเหมาะสมเฉพาะพื้นท่ี 
-โรคโคนเน่าขาว โคนเน่าขาด 
-การใชปู้นขาวเพื่อปรับสภาพดิน 
-การใส่ปุ๋ยไม่เหมาะสม  
ปี 2557 
-ทางเลือกของพนัธ์ุท่ีเหมาะสมเฉพาะพื้นท่ี 
ปี 2558 
-ทางเลือกของพนัธ์ุท่ีเหมาะสมเฉพาะพื้นท่ี 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พื้นท่ีและวินิจฉยัปัญหา ส ารวจและวิเคราะห์พื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อศึกษาท า

ความเขา้ใจสภาพพื้นท่ีเป้าหมาย ประเด็นปัญหาโดยรวมของเกษตรกร เรียงล าดบัความส าคญัของปัญหา 
โอกาส อุปสรรค และศกัยภาพในการพฒันาเทคโนโลยี( วริิยะ ,2528  และอารันต ์,2535 )   

 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดสอบและพฒันาเทคโนโลยี วางแผนการด าเนินงานตามประเด็นท่ี

ไดจ้ากการวิเคราะห์พื้นท่ี โดยใช้กระบวนการการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม ในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีไดค้ดัเลือก

ตามประเด็นปัญหา ศกัยภาพและโอกาส โดยน าเทคโนโลยท่ีีแนะน ามาพฒันาปรับใชเ้ปรียบเทียบกบัวิธีการ

ของเกษตรกร 

 
 



 

ตารางที ่2  กรรมวธีิในการทดสอบตามประเด็นท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์พื้นท่ี  

วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร  
ปี 2554 
-ขอนแก่น 6. 
-ปูนขาวอตัรา 200 กก./ไร่ก่อนไถพรวน 
- 12-24-12 อตัรา 25 กก./ไร่  
ปี 2555 
-ขอนแก่น 6. 
-ปูนขาวอตัรา 200 กก./ไร่ก่อนไถพรวน 
-คลุกเมล็ดก่อนปลูกดว้ยสารเคมีคาร์เบนดาซิม 
-การฉีดพน่สารเคมีควบคุมเพล้ียไฟ 
- 12-24-12 อตัรา 25 กก./ไร่  
ปี 2556 
ระบุพนัธ์ุ...ขอนแก่น 6. 
-ปูนขาวอตัรา 200 กก./ไร่ก่อนไถพรวน 
-คลุกเมล็ดก่อนปลูกดว้ยสารเคมีคาร์เบนดาซิม 
-การฉีดพน่สารเคมีควบคุมเพล้ียไฟ 
-12-24-12 อตัรา 25 กก./ไร่ หลงัปลูกประมาณ 1 
เดือน 
ปี 2557 
-ขอนแก่น 84-8 
-ปูนขาวอตัรา 200 กก./ไร่ก่อนไถพรวน 
- 12-24-12 อตัรา 25 กก./ไร่  
ปี 2558 
-ขอนแก่น 84-8 
-ปูนขาวอตัรา 200 กก./ไร่ก่อนไถพรวน 
-12-24-12 อตัรา 25 กก./ไร่ หลงัปลูกประมาณ 1 
เดือน 
 

ปี 2554 
-ขอนแก่น 6 
-ไม่ใส่ปูนขาว 
-สูตร 15-15-15 จ านวน 20 กก./ไร่  
ปี 2555 
-ไทนาน9 
-ไม่ใส่ปูนขาว 
-ไม่คลุก 
-ไม่ฉีด 
-สูตร 15-15-15 จ านวน 20 กก./ไร่  
ปี 2556 
ระบุพนัธ์ุ....ไทนาน9 
-ไม่ใส่ปูนขาว 
-ไม่คลุก 
-ไม่ฉีด 
-สูตร 15-15-15 จ านวน 20 กก./ไร่  
 
ปี 2557 
-ขอนแก่น 6 
-ปูนขาวอตัรา 200 กก./ไร่ก่อนไถพรวน 
- 12-24-12 อตัรา 25 กก./ไร่  
ปี 2558 
-ขอนแก่น 6 
-ปูนขาวอตัรา 200 กก./ไร่ก่อนไถพรวน 
-12-24-12 อตัรา 25 กก./ไร่ หลงัปลูกประมาณ 1 
เดือน/ไร่  
 

 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินงานทดสอบและพฒันาเทคโนโลยี ด าเนินงานในพื้นท่ีเกษตรกร โดยใช้
กระบวนการพฒันาเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม  

4.1  อุปกรณ์และวธีิการ 
1 พนัธ์ุพืช : ถัว่ลิสงพนัธ์ุ ขอนแก่น6 ไทนาน9 และขอนแก่น84-8 

2 ปุ๋ยเคมี : สูตร 12-24-12  และ15-15-15 ,  

3 สารเคมี : คาร์เบนดาซิม 
4 วสัดุปรับปรุงดิน : ปูนขาว หรือโดโลไมค์ 



 

                                          5  สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช     : ฟิโปรนิล (5%sc) (พน่เม่ือพบการแพร่ระบาดของ
ศตัรูพืชในระดบั เศรษฐกิจ และพน่ซ ้ าตามความจ าเป็น 

4.2  แบบและวธีิการทดลอง 
เป็นการทดสอบในไร่เกษตรกรแบบแปลงใหญ่ไม่มีซ ้ า (ตารางท่ี 2) 

4.3  สถานที่ทดลอง   ด าเนินการในพื้นท่ีเกษตรกร  

       ปี 2554 ด าเนินการในพื้นท่ีเกษตรกร บา้นแห่เหนือ  ต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุม

พิสัย จงัหวดัมหาสารคาม 

       ปี 2555-2556 ด าเนินการในพื้นท่ีเกษตรกร บา้นหวัหนอง  ต าบลโนนแดง  

อ าเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม 

       ปี 2557-2558 ด าเนินการในพื้นท่ีเกษตรกร บา้นแห่เหนือ  ต าบลหนองบอน อ าเภอ

โกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม 

 4.4  ระยะเวลา   ตุลาคม 2553- มิถุนายน  2558 

               4.5  วธีิปฏิบัติการทดลอง 
                                 กรรมวธีิทดสอบ  มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี ปลูกถั่วลิสงหลังนา ( ธันวาคม-มกราคม)  ใช้
พนัธ์ุตามแผนการทดสอบ  ไถเตรียมดิน  2  คร้ัง  หวา่นปูนขาว อตัรา 200 กก./ไร่หรือโดโลไมค ์อตัรา 100 
กก./ไร่  ปลูกโดยวิธีหยอดเป็นหลุม ใชร้ะยะปลูก 50x20  เซนติเมตร  จ  านวน 2 ตน้ต่อหลุม  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  
12-24-12  อตัรา  25  กิโลกรัมต่อไร่  เม่ือถัว่ลิสงงอกแล้ว  15-20  วนั  โดยโรยขา้งแถวแลว้พรวนดินกลบ
โคน  ก าจดัวชัพืช 2-3 คร้ัง  พน่สารฆ่าแมลงศตัรูถัว่ลิสง  3-4  คร้ัง 
                    กรรมวิธีเกษตรกร   มีวิธีปฏิบติัดงัน้ี  ปลูกถัว่ลิสงหลงันา ( ธนัวาคม-มกราคม)  ใชพ้นัธ์ุ
ตามแผนการทดสอบ  ไถเตรียมดิน  2  คร้ัง    ปลูกโดยวธีิหยอดเป็นหลุม    ก่อนไถเตรียมดิน  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  
15-15-15  อตัรา  25  กิโลกรัมต่อไร่ รองกน้หลุมก่อนปลูก                        
                            4.6  การบันทกึข้อมูล 

   1  ขอ้มูลดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ลกัษณะพื้นท่ี ดิน น ้า 
   2  ขอ้มูลชีวภาพ  ไดแ้ก่  ขอ้มูลการระบาดของโรค – แมลงศตัรูพืช ผลผลิต  

   3  ขอ้มูลทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ไดแ้ก่ ตน้ทุนการผลิต รายได ้รายไดสุ้ทธิ  

    4  ขอ้มูลทางดา้นเกษตรศาสตร์   องคป์ระกอบผลผลิต และผลผลิต 

           5  ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยี สรุประดมความคิดเห็นของเกษตรกรหลงัเขา้ร่วม

โครงการ โดยการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และเสวนากลุ่ม 

 

 



 

                             4.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 

    1  วเิคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  
    2 ผลตอบแทนดา้นเศรษฐกิจ และอตัราส่วนของรายไดต่้อการลงทุน (Benefit Cost ratio; 
BCR)  
                                  สูตรค านวณค่า BCR   =  รายได ้
                       ตน้ทุน 
 BCR < 1 =  รายไดน้อ้ยกวา่รายจ่าย กิจกรรมท่ีจะด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 
  BCR = 1 =  รายไดเ้ท่ากบัรายจ่าย  กิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นไม่มีก าไรและไม่ขาดทุนมี
ความเส่ียงในการผลิตไม่สมควรท าการผลิต  
 BCR > 1 =  รายไดม้ากกวา่รายจ่าย  กิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นมีก าไรมีความเส่ียงนอ้ย 
 

ขั้นตอนที ่5 การประเมินผลการด าเนินงาน ในระหวา่งด าเนินงานวิจยั มีการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานวิจยั เพื่อสรุปเป็นบทเรียนและประสบการณ์ตลอดจนการปรับแผนงาน 

             ตารางที ่3  สรุปความพึงพอใจในวธีิการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมทดสอบ                        

วธีิการจดัการ 
ระดบัความพึงพอใจ(%) 

มาก ปานกลาง นอ้ย เกษตรกร 
(ราย) 

พนัธ์ุขอนแก่น 6 91.4 8.6 - 35 
พนัธ์ุขอนแก่น 84-8 30 30 40 10 
การปรับสภาพดินดว้ยปูนขาว 100 - - 35 
การคลุกเมล็ดก่อนปลูกเพื่อป้องกนัโรคโคนเน่า 100 - - 25 
การป้องกนัก าจดัเพล้ียไฟ 100 - - 25 
การใชปุ๋้ยเคมีสูตร 12-24-12 85.7 14.3 - 35 
ค่าเฉล่ีย 84.5 17.6 6.7 27.5 

 
 

 

 

 



 

 

        ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบ 

ปี วธีิ นน. 100 
เมลด็ (ก.) 

%
กะเทาะ 

ผลผลติสด 
(กก./ไร่) 

รายได้ 
(บ/ไร่) 

ต้นทุน 
(บ/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บ/ไร่) 

BCR 

2554 เกษตรกร - - 946 11,347 5,623 5,724 1.99 
ทดสอบ - - 1,103 13,238 7,126 6,112 1.84 

2555 เกษตรกร 52.6 49.4 455 8,194 5,240 2,953 1.55 
ทดสอบ 70.8 51.2 624 11,232 6,443 4,789 1.74 

2556 เกษตรกร 50.4 50.1 285 6,263 4,607 1,656 1.40 
ทดสอบ 74.2 49.5 495 10,880 5,554 5,326 1.90 

2557 เกษตรกร 75.5 48.2 610 13,429 5,762 7,667 2.36 
ทดสอบ 47.2 53.9 257 5,656 5,606 50 1.01 

2558 เกษตรกร 69.5 47.2 399 8,771 5,267 3,502 1.66 
ทดสอบ 48.2 53.4 275 6,055 5,271 784 1.15 

ต ่าสุด เกษตรกร 50.4 47.2 285 6,263 5,240 2,953 1.55 
ทดสอบ 47.2 49.5 257 5,656 5,271 50 1.01 

สูงสุด เกษตรกร 75.5 50.1 946 13,429 5,762 7,667 1.99 
ทดสอบ 74.2 53.9 1,103 13,238 7,126 6,112 1.90 

เฉลีย่ เกษตรกร 62.00 48.73 543 9,537 5,533 4,004 1.70 
ทดสอบ 60.10 52.00 551 9,412 6,000 3,412 1.53 

 

ผลการศึกษาและวจิารณ์ 

 1 ผลการคัดเลือกพืน้ทีเ่ป้าหมาย  
   บา้นแห่เหนือ ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม และบา้นหวัหนอง ต.โนนแดง อ.บรบือ 

จงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกถัว่ลิสงท่ีส าคญัของจงัหวดัมหาสารคาม ลกัษณะภูมิประเทศค่อนขา้ง
ราบเรียบ    ปลูกขา้วเป็นหลกั มีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงัและออ้ยเล็กนอ้ย และปลูกถัว่ลิสงทั้งฤดูแลง้และฝน  
จากการวิเคราะห์พื้นท่ีพบวา่มีความพร้อมทั้งดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคมสะดวก มีสถานีสูบน ้าดว้ย
ไฟฟ้า และล าห้วยธรรมชาติเป็นแหล่งน ้ าส าหรับปลูกพืชฤดูแล้ง  มีความต่อเน่ืองในการประกอบอาชีพ  
เกษตรกรสามารถตดัสินใจในการลงทุนประกอบอาชีพได้โดยมีความเส่ียงน้อยซ่ึงจะส่งผลดีให้ชุมชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จากการศึกษาพื้นท่ี ประชุมเสวนาเกษตรกร สัมภาษณ์เกษตรกร 
พบวา่ มีสภาพพื้นท่ีและปัญหาในการปลูกถัว่ลิสง คือ ผลผลิตต ่า ปัญหาโรคและแมลง ปัญหาเมล็ดลีบ และ
ตอ้งการพนัธ์ุดี    
 2  ผลการศึกษาวเิคราะห์พืน้ทีเ่ป้าหมาย 

   2.1 ประเด็นปัญหาจากเวทเีสวนาเกษตรกร 



 

จากการประชุมเสวนาเกษตรกร และสัมภาษณ์เกษตรกร บา้นแหเหนือ  ต าบลหนองบอน อ าเภอ

โกสุมพิสัย     และบา้นหวัหนอง ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม   เกษตรกรเขา้ร่วมเสวนา 

88 ราย รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาได้ทั้ งหมด 5 ประเด็น ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ผลผลิตต ่า  42.0 %   

ตอ้งการพนัธ์ุดี 20.5 %  และโรคโคนเน่า 14.8 %  ปัญหารองลงมาคือ เส้ียนดิน 10.2 %  และเมล็ดลีบ  6.8 %  

ขาดแคลนเมล็ดพนัธ์ุ 5.7 % 

                  2.2 ลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพ 
    ต  าบลหนองบอน อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม  ลกัษณะภูมิประเทศค่อนขา้งราบเรียบ มี

เน้ือท่ีประมาณ 25,345 ไร่ เขตการปกครอง 11 หมู่บา้น มีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 1,224.3 ม.ม. มีกลุ่มชุดดิน คือ 
ชุดดินนาดอน 17  และชุดดินไร่  35  ในดา้นลกัษณะทางชีวภาพ  ต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวดั
มหาสารคาม มีพื้นท่ีการเกษตรทั้งหมด 14,613 ไร่ เป็นพื้นท่ีนา 12,877 ไร่ ไมผ้ลพืชผกั 236 ไร่ ออ้ยโรงงาน 
800 ไร่ และมนัส าปะหลงั 700 ไร่  โดยส่วนใหญ่ปลูกขา้วแบบนาหว่าน ใชข้า้วเหนียวพนัธ์ุ กข.6  ขา้วจา้ว
พนัธ์ุ กข.15 และขาวดอกมะลิ 105   ส าหรับขา้วนาปรัง ใช้พนัธ์ุ ชยันาท 1   การปลูกพืชฤดูแลง้ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ปลูกขา้วนาปรัง  ไม่ค่อยปลูกพืชฤดูแลง้หรือพืชอายุสั้ นหลงันา เน่ืองจากจ าหน่ายผลผลิตไดง่้าย 
การดูแลรักษาง่ายกวา่ มีความช านาญในการปลูกขา้วมากกวา่ และขาดความรู้ความเขา้ใจการปลูกพืชฤดูแลง้ 

   ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม  อ าเภอบรบือ  มีพื้นท่ี  723  ตร.กม.  สภาพ
ภูมิอากาศโดยทัว่ไปมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว  ขอ้มูลดา้นการปกครองประกอบดว้ย  ต าบล 15 
แห่ง(ภาพผนวก 2), เทศบาล 1 แห่ง , หมู่บา้น 209 แห่ง และอบต 15 แห่ง  ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ อาชีพหลกั 
ได้แก่ การเกษตรกรรม, การปศุสัตว ์ และการอุตสาหกรรม  ในด้านอาชีพเสริม ได้แก่ การพาณิชย์,การ
บริการ และการท่ องเท่ี ยว    มี จ  านวนประชากรทั้ ง ส้ินรวม  102,583  คน  จ านวนประชากรชาย
รวม 51,314  คน จ านวนประชากรหญิงรวม  51,269 คน ความ หนาแน่นของประชากร 145 คน/ตร.กม.   
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่ มันแกว ข้าว,พืชไร่(อ้อย,มัน,
ขา้วโพด) และพืชผกั    ส าหรับแหล่งน ้าท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ล าหว้ยเสียว  ,ล าหว้ยเชียงค า  โรงงานอุตสาหกรรมท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ บริษทัสยามคาร์กิลล์ จ ากดั  ท่ีตั้ง  ต.ก าพี้   อ.บรบือ  สินคา้และบริการรับซ้ือหัวมนัส าปะหลงั 
และผลิตแป้งมันส าปะหลัง ในด้านสภาพทั่วไปการปลูกมันส าปะหลัง อ าเภอบรบือ มีพื้นท่ีปลูกมัน
ส าปะหลงั 62,192 ไร่ มีเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั จ  านวน 3,755 ราย ซ่ึงมีสภาพเป็นพื้นท่ีดอน มีความ
อุดมสมบูรณ์ต ่า ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  การระบายน ้ าค่อนขา้งเลวและมีการปลูกมนัส าปะหลงัช่วง
เดือนเมษายน – พฤษภาคม  ผลผลิตต ่า เฉล่ียระหวา่ง 3.3  ตนั/ไร่  

    2.3 แนวทางแก้ไขปัญหา  โดยท าการวิจยัและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงร่วมกนัระหวา่ง
นกัวิจยักบัเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง  เพื่อให้สามารถยกระดบัผลผลิตถัว่ลิสงในระดบัไร่นาไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 10  โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนยก์ลางในการตดัสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิต ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มของแต่ละพื้นท่ี และการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในการพฒันาอยา่ง
เหมาะสม  โดยยดึตามแนวทางการเพิ่มผลผลิตถัว่ลิสงในพื้นท่ีดงัน้ี 



 

(1) เลือกใช้พนัธ์ุเหมาะสมกับพื้นท่ี การเลือกใช้พนัธ์ุควรค านึงถึงความต้องการของตลาด การ
เจริญเติบโตดีเหมาะสมกบัสภาพดินฟ้าอากาศ และใหผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพดี 
 -ถั่วลิสงพัน ธ์ุไทนาน 9 เป็นพัน ธ์ุดั้ ง เดิม ท่ี เกษตรกรในพื้ น ท่ี นิยมใช้กันอยู่   ซ่ึ งเป็นพัน ธ์ุ
รับรอง  ลกัษณะดีเด่น :ให้ผลผลิตสูง เมล็ดมีคุณภาพดี เปลือกของฝักค่อนขา้งบาง ท าให้มีเปอร์เซ็นต์การ
กระเทาะสูง 32-77%และมีลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีดีกวา่พนัธ์ุมาตรฐานเดิมคือ สจ. 38 และ ล าปาง สามารถปรับตวั
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ ผลผลิตทั้งฝักแห้งเฉล่ีย 260 กก./ไร่ ฤดูแลง้ 293 กก./ไร่ ฤดูฝน 236 กก./ไร่  ทรง
ตน้เป็นพุ่มตรง (bunch) ติดฝักเป็นกระจุกท่ีโคนตน้ ดอกสีเหลือง ออกดอกเม่ืออายุ 95-110 วนั ฝักค่อนขา้ง
เล็ก เปลือกบางมี 2 เมล็ดต่อฝัก เส้นลายบนฝักไม่เด่นชดั ฝักเรียบ จงอยปากเห็นไดช้ดัเจน  ไม่ตา้นทานโร
คราสนิมและโรคใบจุดพนัธ์ุส าหรับใชใ้นรูปฝักแหง้ ปลูกไดทุ้กภาคของประเทศ  

-ถัว่ลิสงพนัธ์ุขอนแก่น 6  เป็นพนัธ์ุท่ีเกษตรกรอยากจะทดสอบในพื้นท่ี  ลกัษณะทัว่ไป : ล าตน้สี
เขียว ลกัษณะทรงพุ่มตั้ง ดอกสีเหลือง ใบรีขอบขนาน ติดฝักเป็นกระจุกท่ีโคนตน้ เส้นลายฝักเป็นลายทาง 
ความลึกบนเปลือกฝักปานกลาง เยื่อหุ้มเมล็ดสดสีชมพู อายุดอก 21-25 วนั อายุเก็บเก่ียว 119 วนั จ านวน 
21.3 ฝักต่อหลุม ความยาวฝัก 36.0 มิลลิเมตร น ้ าหนัก 100 เมล็ด 82.8 กรัม การกะเทาะ 67.4 เปอร์เซ็นต์
ลกัษณะเด่น         ผลผลิตฝักแห้ง 411 กิโลกรัมต่อไร่ ขนาดเมล็ดโตใกล้เคียงกับพนัธ์ุขอนแก่น 60-3 ให้
ผลผลิตสูงกว่าและมีการปรับตวัในสภาพแวดล้อมดีกว่าพนัธ์ุขอนแก่น 60-3 อายุเก็บเก่ียวสั้ นกว่าพนัธ์ุ
ขอนแก่น 60-3 ประมาณ 6 วนั ต้านทานโรคยอดไหม้ และทนทานต่อโรคราสนิม โรคใบจุดสีด าพื้นท่ี
แนะน าสามารถปลูกได้ในสภาพทั่ว ๆไปในฤดูฝน และในแหล่งชลประทานในฤดูแล้งข้อควรระวงั 
:  อ่อนแอต่อโรคโคนเน่าขาด ซ่ึงเกิดจากเช้ือรา Aspergillus niger และเมล็ดท่ีมีอายุหลงัเก็บเก่ียวไม่ครบ 4 
สัปดาห์ หากน าไปปลูกตอ้งคลุกเมล็ดดว้ย อีเทรล ก่อนปลูก ส าหรับการใชน้ ้าของถัว่ลิสงตลอดอายุ 357 มม.
(571 ลบ.ม./ไร่) ปริมาณน ้ าเตรียมแปลง 60-90 มม.  ค่าET/E(KP) เท่ากับ 0.80 และปริมาณน ้ าใช้ต่อวนั 
เท่ากบั 3.9 มม./วนั 

(2) การจดัการท่ีเหมาะสม    ปลูกด้วยเมล็ดท่ีมีความงอกมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ อตัราปลูก 13-14 
กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับพนัธ์ุถัว่ลิสงฝักสด และอตัรา 17-18 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับพนัธ์ุถัว่ลิสงฝักแหง้ ระยะ
ปลูก 50x20 เซนติเมตร ปลูกในหลุมลึก 5-8 เซนติเมตร จ านวน 2-3 เมล็ดต่อหลุม ซ่ึงจะไดจ้  านวน 32,000-
48,000 ตนัต่อไร่ ถ้าปลูกในฤดูแล้งโดยอาศยัความช้ืนในดิน ควรปลูกให้ลึก 10 เซนติเมตร คราดหน้าดิน 
หลงัปลูกให้สม ่าเสมอ เพื่อช่วยให้เมล็ดงอกดีข้ึน  การให้ปุ๋ยดินท่ีมีความอุดมสมบรูณ์ต ่า ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 0-
46-0 อตัรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือหินฟอสเฟตสูตร 0-3-0 อตัรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมี
สูตร 0-0-6 อตัรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ หากไม่มีปุ๋ยดงักล่าวอาจใช้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 
หรือสูตร 16-16-8 อตัรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ รองกน้หลุมก่อนปลูก หรือโรยขา้งแถว แลว้พรวนดินกลบหลงั
ถัว่ลิสงงอก 10-15 วนั  ดินท่ีมีปริมาณแคลเซียมต ่า ควรหวานปูนขาวอตัรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ แล้ว
พรวนดินก่อนปลูก หรือโรยยิปซัมบนต้นถั่วลิสง ในช่วงออกดอก อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อลด
เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ และเพิ่มเปอร์เซ็นตก์ารกะเทาะ   ส าหรับการใชน้ ้ าของถัว่ลิสงตลอดอายุ 357 มม.(571 



 

ลบ.ม./ไร่) ปริมาณน ้ าเตรียมแปลง 60-90 มม.  ค่าET/E(KP) เท่ากบั 0.80 และปริมาณน ้ าใชต่้อวนั เท่ากบั 3.9 
มม./วนั(กรมชลประทาน ,2549)  การให้น ้ าการปลูกในฤดูแลง้ ควรให้น ้ าตามร่องทนัท่ีหลงัปลูกจนเต็มสัน
ร่อง เพื่อให้ถัว่ลิสงงอกสม ่าเสมอการปลูกในฤดูฝนควรใหน้ ้ าทุก 7 วนัในเดือนแรก หลงัจากนั้นให้น ้ าทุก 10 
วนั สูงถึงระดบัเศษ 3 ส่วน 4 ของความลึกร่องน ้า โดยไม่ตอ้งระบายน ้าออกตอ้งไม่ใหถ้ัว่ลิสงขาดน ้า ช่วงอาย ุ
30-60 วนัหลงังอก ซ่ึงเป็นระยะท่ีอยูใ่นช่วงแทงเขม็สร้างฝักและเมล็ด     
   3  ผลการทดสอบ 
     3.1 ผลการวเิคราะห์ดิน 

   จากการเก็บตวัอยา่งดินแปลงเกษตรกรท่ีร่วมทดสอบ ในปี 2554-2558 บา้นแห่เหนือ ต.หนองบอน 

อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ผลวิเคราะห์ดิน พบวา่ ค่า pH เฉล่ียอยูร่ะหว่าง 5.16-5.91 ปริมาณอินทรียวตัถุ

ร้อยละ 0.46-0.79 ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 12-39 มก./กก. โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้ 15-46.30 มก./

กก. ส าหรับบา้นหวัหนอง ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ในปี 2555 ผลการวิเคราะห์ดิน พบวา่ ค่า pH 

เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 5.24-5.81 ปริมาณอินทรียวตัถุร้อยละ 0.44-0.76 ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 12-42 มก./กก. 

โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้ 21-42 มก./กก  อยา่งไรก็ตามค่าความตอ้งการของพืช เท่ากบั ค่า pH เฉล่ียอยู่

ระหวา่ง 5.6-6.8 ปริมาณอินทรียวตัถุร้อยละ 1-1.5 ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 5-10 มก./กก. โพแทสเซียมท่ี

แลกเปล่ียนได ้ 40-80 มก./กก. 

    3.2  ผลผลติและองค์ประกอบผลผลติ 

   จังหวดัมหาสารคาม ผลการทดสอบ ปี 2554 -58 พบว่า น ้ าหนัก 100 เมล็ดเฉล่ีย วิธี
เกษตรกร เท่ากับ 52.6,50.4,75.5 และ69.5 กรัม และวิธีทดสอบ เท่ากับ 70.8 74.2 47.2 และ48.2 กรัม 
ตามล าดบั %กะเทาะเฉล่ีย ปี 2554-58 วิธีเกษตรกรและวิธีทดสอบ 49.4 50.1 48.2 47.2 และ 51.2 49.5 53.9 
53.4 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ผลผลิตเฉล่ีย  946 455 285 610 399  และ 1103 624 495 257 275 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ รายได้เฉล่ีย 11347 8194 6263 13429 8771 และ 13238 11232 10880 5656 6055 บาทต่อไร่ 
ตามล าดับ ผลตอบแทนเฉล่ีย 5724 2953 1656 7667 3502 และ 6112 4789 5326 50 784 บาทต่อไร่ 
ตามล าดบั สัดส่วนรายไดต่้อการลงทุน (BCR) ) 1.99 1.55 1.40 2.36 1.66 และ 1.84 1.74 1.90 1.01 1.15 
ตามล าดบั 

 
         3.3 การยอมรับเทคโนโลย ี  จากการประชุมเสวนาและประเมินความพึงพอใจ พบวา่ เกษตรกร

ส่วนใหญ่ 100 เปอร์เซ็นต ์ มีความพึงพอใจท่ีระดบัมากในเร่ือง การปรับสภาพดินดว้ยปูนขาว การคลุกเมล็ด
ดว้ยสารเคมีเพื่อป้องกนัโรคโคนเน่า และการฉีดพน่สารเคมีเพื่อควบคุมเพล้ียไฟท่ีเป็นพาหะน าโรคไวรัส
ยอดไหม ้  รองลงมาเกษตรกรมีความพึงพอใจท่ีระดบัพอใจมาก 91.4 และ 85.7 เปอร์เซ็นต ์ ในเร่ืองการใช้
พนัธ์ุขอนแก่น6 และปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 เน่ืองจากมีเกษตรกรบางรายเห็นวา่เป็นสูตรปุ๋ยเคมีท่ีหาซ้ือได้
ค่อนขา้งยาก  พนัธ์ุถัว่ลิสง ขอนแก่น 6 พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจมาก และเกษตรกรบางรายเห็นวา่



 

ถัว่ลิสงพนัธ์ุขอนแก่น 6 เป็นพนัธ์ุท่ีมีอายเุก็บเก่ียวนานเกินไป ซ่ึงจะไปกระทบกบัการเตรียมดินเพื่อปลูกขา้ว
นาปี 

                                                   สรุปและข้อเสนอแนะ 

1. จากการทดสอบพบวา่วธีิทดสอบผลผลิตสูงกวา่วธีิเกษตรกรอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะในปี54-56 
เกษตรกรผูร่้วมทดสอบ สามารถเพิ่มศกัยภาพการผลิตถัว่ลิสง และปรับใชเ้ทคโนโลยจีากเกษตรกรตน้แบบ
ใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มและการจดัการเฉพาะพื้นท่ี สามารถยกระดบัผลผลิตเฉล่ียไดม้ากกวา่ ร้อยละ 20 
ส่วนในปี 57-58 พบวา่เกษตรกรยอมรับพนัธ์ุขอนแก่น 6 มากกวา่พนัธ์ุ ขอนแก่น84-8   
  2 จากการทดสอบสามารถสร้าง แปลงตน้แบบทางวชิาการท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 แปลง  
 3 เกษตรกรร่วมทดสอบการผลิตถัว่ลิสงหลงันายอมรับ    และพอใจในกรรมวธีิทดสอบ โดยยอมรับ
พนัธ์ุขอนแก่น 6  การปรับปรุงดิน ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะอยา่งยิง่วธีิการควบคุมโรคและแมลงดว้ยสารเคมี 

 

การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
ผลการทดสอบในคร้ังน้ี ท าใหไ้ดเ้ทคโนโลยเีพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไดผ้ลผลิตถัว่ลิสง

สูงข้ึนสามารถน าไปพฒันาต่อยอดเพื่อใหไ้ดเ้ทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  และน าไปสู่การทดสอบใน
ชุมชนหรือพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีมีสภาพแวดลอ้มคลา้ยคลึงกนั และทดสอบต่างพื้นท่ี (multi location testing)  ซ่ึง    
จงัหวดัมหาสารคาม มีเกษตรกรร่วมทดสอบ ปี 2554-58 รวม 35 ราย ปี 2555 มีการขยายผลไปยงัเกษตรกร
พื้นท่ีใกลเ้คียง 12 ราย ปี 2556 มีการขยายผลไปยงัเกษตรกรพื้นท่ีใกลเ้คียง 9 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่ยอมรับ
เทคโนโลย ี1พนัธ์ุขอนแก่น 6  2การปรับปรุงดิน ปุ๋ยเคมี 3วธีิการควบคุมโรคและแมลงดว้ยสารเคมี 

 
กติติกรรมประกาศ 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณ คณะเจา้หน้าท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรมหาสารคาม       ท่ีให้ความ

ช่วยเหลือด้านต่างๆ        และขอขอบคุณโครงการชลประทานมหาสารคาม  ผูน้  าชุมชน และเจา้หน้าท่ี

ทอ้งถ่ินต าบลหนองบอน   อ าเภอโกสุมพิสัย และเจา้หนา้ท่ีต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม 

ท่ีใหข้อ้มูล         และช่วยเหลือติดต่อประสานงานกบัเกษตรกร   
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