
การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2558 

ไพรินทร์ ผลตระกูล 1/ นิรมล ด ำพะธิก 1/ สมคิด จังอินทร์ 1/ 

 พิศสุดำ ทีฆะพันธ์ 1/ ธนำกร  ขำมฤทธิ์ 2/ สุชำติ ค ำอ่อน 1/ 

 

บทคัดย่อ 

กำรทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีกำรผลิตที่เหมำะสมกับแต่ละแหล่งปลูกและช่วย

เพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่ พร้อมทั้งสร้ำงเกษตรกรผู้น ำ และแปลงต้นแบบทำงวิชำกำรที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ ตลอดจน

เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร โดยน ำเทคโนโลยีกำรทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตถั่วลิสงที่ท ำระหว่ำงปี 

2554 – 2557 ในพ้ืนที่ อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ ซึ่งสำมำรถช่วยแก้ปัญหำผลผลิต โรคแมลง และ

เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยี น ำมำทดสอบขยำยผลในพ้ืนที่ที่มีควำมคล้ำยคลึงกันของสภำพพ้ืนที่และปัญหำ

ผลผลิตของเกษตรกร ท ำกำรทดสอบในพ้ืนที่ อ ำเภอหัวตะพำน  จังหวัดอ ำนำจเจริญ  ระหว่ำงเดือนตุลำคม 

2557 ถึง เดือน กันยำยน 2558 มีเกษตรกรเข้ำร่วมทดสอบ จ ำนวน 5 รำย กรรมวิธีทดสอบ คือ ปลูกถั่วลิสง

พันธุ์ไทนำน 9 คลุกเมล็ดด้วยไรโซเบียม และสำรเคมีคำร์เบนดำซิม ป้องกันปัญหำโรคโคนเน่ำ ใส่ปุ๋ย 12 – 24 -

12 อัตรำ 25 กิโลกรัมต่อไร่ โรยยิปซั่ม 50 กิโลกรัมต่อไร่ข้ำงแถว ผลกำรทดลองพบว่ำ กำรปลูกถั่วลิสงให้

ผลผลิตเฉลี่ย 446 กิโลกรัมต่อไร่ มีรำยได้เฉลี่ย 11,152 บำทต่อไร่ และผลตอบแทนเฉลี่ย 8,852 บำทต่อไร่  

จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ำร่วมทดสอบ ผลปรำกฏว่ำ เกษตรกรที่ร่วมท ำกำรทดสอบและ

เรียนรู้ร่วมกันค่อนข้ำงพึงพอใจระดับดีมำก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1/ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรอ ำนำจเจริญ 
2/ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรมหำสำรคำม 



ค าน า 

ถั่วลิสงเป็นพืชน้ ำมันที่มีอำยุสั้น  ใช้ประโยชน์ได้หลำยรูปแบบ   เมล็ดใช้บริโภคโดยตรงในรูปถั่วต้ม ถั่ว

คั่ว ถั่วอบ ถั่วทอด  หรือท ำขนมต่ำงๆ และยังน ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ   เช่น เนยถั่วลิสง หรือสกัด

น้ ำมันพืชส ำหรับปรุงอำหำร     กำกถั่วลิสงที่สกัดน้ ำมันแล้วสำมำรถน ำไปท ำเป็นอำหำรสัตว์ ต้นถั่วลิสงที่ปลิด

ฝักแล้วสำมำรถน ำไปเลี้ยงสัตว์หรือไถกลบ เป็นปุ๋ยบ ำรุงดินได้  ส ำหรับประเทศไทย กำรปลูกถั่วลิสงไม่ได้ปลูก

เป็นพืชหลัก และควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจค่อนข้ำงน้อย   แต่ถั่วลิสงสำมำรถปลูกเป็นพืชรองทั้งสภำพไร่ และ

สภ ำพนำเพ่ื อ เส ริม รำย ได้ ให้ เกษ ตรกรได้ อีกท ำงหนึ่ ง  (http://it.doa.go.th/pibai/pibai/n15/v_4-

may/korkui.html) 

จังหวัดอ ำนำจเจริญเป็นจังหวัดที่อยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ที่มีพ้ืนที่ในกำรปลูกถั่วลิ สง

เป็นรำยได้เสริม กำรปลูกถั่วลิสงในจังหวัดอ ำนำจเจริญนั้นมีพ้ืนที่กำรเพำะปลูกกระจำยอยู่ทั่วทั้งจังหวัด  ทั้งใน

สภำพพ้ืนที่ไร่และพ้ืนที่นำ  ปัญหำที่พบคือเกษตรกรประสบปัญหำกำรระบำดของโรคที่เกิดจำกเชื้อรำ ได้แก่ 

โรคโคนเน่ำขำว  เกิดจำกเชื้อสำเหตุ  Sclerotium rolfsii  จะเกิดรุนแรงในช่วงปลำยฤดูปลูก ต้นถั่วจะเหี่ยว

ยุบตัวเป็นหย่อมๆ บริเวณโคนต้นเป็นแผลช้ ำสีน้ ำตำลต่อมำแผลจะเน่ำแห้ง และมีเส้นใยสีขำว และเม็ดสีน้ ำตำล

เล็กๆ บริเวณโคนต้นท ำให้ผลผลิตเสียหำย อำจเก็บผลผลิตไม่ได้ถ้ำเป็นโรครุนแรง ส่วนโรคโคนเน่ำขำด เกิดจำก

เชื้อรำ Aspergillus niger  จะเกิดโรครุนแรงในช่วงต้นกล้ำ ต้นถั่วจะเหี่ยวยุบตัวลง โคนต้นเป็นแผลสีน้ ำตำล 

พบกลุ่มสปอร์สีด ำปกคลุมบริเวณแผล เมื่อถอนขึ้นมำส่วนล ำต้นจะขำดจำกส่วนรำก ระยะต้นกล้ำอำยุ 1-4 

สัปดำห์ จะอ่อนแอต่อโรคนี้ที่สุด พบกำรระบำดของโรคนี้ทุกแหล่งและทุกฤดูปลูก  (สถำบันวิจัยพืชไร่, 2542) 

โรคที่เกิดจำกเชื้อรำ Aspergillus niger เป็นเชื้อโรคที่ติดมำกับเมล็ดพันธุ์  (seed borne) และอำศัยอยู่ในดิน

ได้เป็นเวลำนำน (soil borne)  

กำรทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตถั่วลิสงเฉพำะพ้ืนที่ โดยน ำชุดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัยของ

กรมวิชำกำรเกษตรไปแก้ปัญหำในพื้นที่เกษตรกร และขยำยผลกำรทดสอบที่พบว่ำได้ผลดีแล้วไปยังเกษตรกรใน

พ้ืนที่ ให้สำมำรถใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่  จะช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนกำร

ผลิต เพ่ือขยำยโอกำสในกำรแข่งขันเชิงพำณิชย์ ท ำให้ระบบกำรผลิตยั่งยืน และพัฒนำเศรษฐกิจในระดับชุมชน

ให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 

 

 

 



วิธีการ 

อุปกรณ ์

1. เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงไทนำน 9 

2. ปุ๋ยชัวภำพไรโซเบียม 

3. สำรเคมีคำร์เบนดำซิม 

4. ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 , 46-0-0 , 18-46-0 , 0-0-60 

5. ยิปซั่ม 

6. สำรเคมีป้องกันก ำจัดโรคแมลง 

วิธีการ 

1. ส ำรวจและคัดเลือกพ้ืนที่เป้ำหมำยเพ่ือท ำแปลงทดสอบในเขตจังหวัดอ ำนำจเจริญ คัดเลือกพ้ืนที่ 

อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกถั่วลิสงหลังปลูกข้ำวเป็นส่วนใหญ่และเป็น

กลุ่มเกษตรกรที่เข้ำระบบกำรตรวจรับรองกำรผลิต GAP พืช ของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรอ ำนำจเจริญ 

(ฐำนข้อมูลผลผลิตที่ 3) 

2. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกระบวนกำรทดสอบ ก่อนกำรทดสอบ ท ำกำรจัดเวทีเสวนำแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยี เรื่องกำรผลิตถั่วลิสง ให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมทดสอบและเกษตรกรที่สนใจ 

3. กรรมวิธีทดสอบ ก่อนปลูกคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยปุ๋ยชีวภำพไรโซเบียม และ สำรเคมีคำร์เบนดำซิม 

50%WP อัตรำ 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ปลูกเป็นแถวคู่และมีระยะห่ำงระหว่ำงแถว 50 ซม. ระหว่ำงต้น 20 

ซม. อัตรำกำรหยอดเมล็ดพันธุ์ 3  เมล็ดต่อหลุม ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรำ 25   กก./ไร่ ใส่ยิปซั่ม อัตรำ 

50  กก./ไร่ โดยโรยข้ำงแถวต้นถั่ว ในระยะถั่วออกดอกถึงแทงเข็ม (ช่วงประมำณ 30 วันหลังปลูก)  ให้น้ ำ

สัปดำห์ ๆ ละ 1 วัน  

การบันทึกข้อมูล 

ข้อมูลทำงเกษตรศำสตร์ 

1. ข้อมูลสมบัติของดินก่อนปลูก 

2. บันทึกกำรปฏิบัติงำนในแปลงเกษตรกร 

3. ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสง 

 

 



ข้อมูลผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ 

1. ต้นทุน รำยได้ และรำยได้สุทธิ 

2. อัตรำส่วนรำยได้ต่อกำรลงทุน(Benefit Cost ratio: BCR) = รำยได้ก่อนหักต้นทุนผันแปร/ต้นทุน 

BCR <น้อยกว่ำ 1 เท่ำกับ รำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำย กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรนั้นขำดทุนไม่ควร           
ท ำกำรผลิต 

BCR =1 เท่ำกับ รำยได้เท่ำกับรำยจ่ำย กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรนั้นไม่มีก ำไรและไม่ขำดทุนมีควำมเสี่ยง
ในกำรผลิต 

BCR >1 เท่ำกับ รำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย กิจกรรมนั้นมีก ำไรมีควำมเสี่ยงน้อย (สมศักดิ์, 2541) 

BCR >1.5 เท่ำกับ รำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย กิจกรรมนั้นมีก ำไรเพียงพอ สำมำรถท ำกำรผลิตได้ 

ระยะเวลาและสถานที่ 
ระยะเวลำ ตุลำคม 2557 สิ้นสุด กันยำยน 2558 
สถำนที่  แปลงทดสอบในสภำพไร่นำเกษตรกรบ้ำนโคกชำด  ต ำบลค ำพระ  อ ำเภอหัวตะพำน   

จังหวัดอ ำนำจเจริญ  
 

ผลการด าเนินงาน 

1. ด ำเนินกำรคัดเลือกแปลงเกษตรกรที่ปลูกถั่วลิสงเป็นหลักหลังนำ มีเกษตรกรร่วมทดสอบ จ ำนวน 

5 รำย ณ บ้ำนโคกชำด ต ำบลค ำพระ อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ ร่วมทดสอบ (ตำรำงที่ 1) 

ตารางท่ี 1 เกษตรกรที่เข้ำร่วมทดสอบ บ้ำนโคกชำด ต.ค ำพระ อ.หัวตะพำน จ.อ ำนำจเจริญ ปี 2558 

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
ถั่วลิสง 

พันธุ์ พ้ืนที่ (ไร่) 
ประไพร  ถำวร 61 หมู่ 7 ต.ค ำพระ อ.หัวตะพำน จ.อ ำนำจเจริญ ไทนำน 9 1 
บุญเย็น  ธนูชัย 104 หมู่ 7 ต.ค ำพระ อ.หัวตะพำน จ.อ ำนำจเจริญ ไทนำน 9 1 
นฤมล  มุทุกันต์ 27 หมู่ 7 ต.ค ำพระ อ.หัวตะพำน จ.อ ำนำจเจริญ ไทนำน 9 1 
สมร  ธยำธรรม 91 หมู่ 7 ต.ค ำพระ อ.หัวตะพำน จ.อ ำนำจเจริญ ไทนำน 9 1 
อ้อย  ดวงรัตน์ 21 หมู่ 7 ต.ค ำพระ อ.หัวตะพำน จ.อ ำนำจเจริญ ไทนำน 9 1 
  

2. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรทดสอบ เป็นกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีผ่ำนเวทีเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมกำรทดสอบและเกษตรกรที่สนใจในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยแบ่งเป็น 



1) ก่อนกำรทดสอบ มีกำรจัดเวทีเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยี เรื่องกำร

ผลิตถั่วลิสงให้เกษตรกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ถึงขั้นตอนกระบวนกำรผลิตที่จะได้น ำไปใช้ในงำนทดสอบในพ้ืนที่ 

มีเกษตรกรเข้ำร่วมทดสอบจ ำนวน 5 รำย และเกษตรกรที่สนใจจ ำนวน 10 รำย  

2) กำรดูแลรักษำ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรได้ทรำบถึงวิธีกำรใส่ปุ๋ยและกำรโรยยิปซัม 

กำรจ ำแนกโรคแมลงถั่วลิสง รวมถึงกำรป้องกันก ำจัด ดูแลรักษำแปลงถั่วลิสงอย่ำงถูกวิธี 

3) กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต จัดกลุ่มเสวนำเกษตรกรที่ท ำกำรทดสอบ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เทคโนโลยีกำรผลิตถั่วลิสงและเป็นกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรทดสอบในเบื้องต้น 

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีของกำรทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่จั งหวัด

อ ำนำจเจริญ เป็นกำรบูรณำกำรร่วมกันของผลผลิตที่ 1 และผลผลิตที่ 3 โดยเกษตรกรที่เข้ำร่วมกำรทดสอบใน

ครั้งนี้ทั้ง 5 รำย สมัครเข้ำกำรตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชถั่วลิสงทั้ง 5 รำย และผ่ำนกำรรับรองท้ัง 5 รำย   

3. จำกผลกำรทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่จังหวัดอ ำนำจเจริญ พบว่ำ 

กรรมวิธีทดสอบถั่วลิสง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 446 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย 11,152 บำทต่อไร่ ต้นทุน

กำรผลิตเฉลี่ย 2,300 บำท ผลตอบแทนเฉลี่ย 8,852 บำทต่อไร่ และมีอัตรำส่วนของรำยได้ต่อค่ำใช้จ่ำยกำร

ลงทุนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.84 (ตำรำงท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 แสดงผลผลิตฝักสด และผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ของเกษตรกรที่เข้ำร่วมทดสอบ 
 

เกษตรกร 
ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

รำคำ 
(บำท/ไร่) 

รำยได ้
(บำท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บำท/ไร่) 

รำยได้สุทธิ 
(บำท/ไร่) 

BCR 

ประไพร  ถำวร 459 25 11,480 2,300 9,180 4.99 

บุญเย็น  ธนูชัย 473 25 11,840 2,300 9,540 5.14 

นฤมล  มุทุกันต์ 481 25 12,040 2,300 9,740 5.23 

สมร  ธยำธรรม 387 25 9,680 2,300 7,380 4.20 

อ้อย  ดวงรัตน์ 428 25 10,720 2,300 8,420 4.66 

เฉลี่ย 446 25 11,152 2,300 8,852 4.84 

 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
กำรทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตถั่วลิสงในพ้ืนทีจ่ังหวัดอ ำนำจเจริญ โดยน ำชุดเทคโนโลยีจำก

ผลงำนวิจัยของกรมวิชำกำรเกษตรไปแก้ปัญหำในพ้ืนที่เกษตรกร พบว่ำ ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำรทดสอบใน
พ้ืนที่เกษตรกร มีเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงและเกษตรกรผู้ร่วมทดสอบให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงดีในทุกขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน เริ่มตั้งแต่กำรเตรียมพ้ืนที่ กำรคลุกเมล็ดพันธุ์ กำรปลูก กำรส ำรวจกำรเกิดโรค - แมลง 
ตลอดจนกำรดูแลรักษำ บันทึกข้อมูลขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 



กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จำกกำรทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่จังหวัดอ ำนำจเจริญ สำมำรถช่วย

แก้ปัญหำในพ้ืนที่ที่เกิดโรคโคนเน่ำขำดด้วยสำรเคมีคำร์เบนดำซิม กำรเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงด้วยปุ๋ยชีวภำพไร
โซเบียม กำรเลือกใช้พันธุ์ถั่วลิสงที่เหมำะสมกับพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

 

ค าขอบคุณ 
ในกำรทดสอบและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตถั่วลิสงหลังนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ ผู้วิจัยขอขอบคุณ

เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรอ ำนำจเจริญ และเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงในพ้ืนที่จังหวัด
อ ำนำจเจริญ ทีมงำนที่ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ และที่ส ำคัญ คือ ขอขอบคุณกรม
วิชำกำรเกษตร ที่ให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรท ำวิจัยครั้งนี้ 
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