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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาถั่วลิสง 
 
2. โครงการวิจัย   การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงเฉพาะพื้นที่ 
          กิจกรรม  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคกลาง 
          กิจกรรมย่อย  - 
3. ชือ่การทดลอง (ภาษาไทย)     : การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Testing and development of  technology  to  produce  peanuts 
                                            in  saraburi  province 
 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง               :  นงลักษ ์ ปั้นลาย สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี   
     ผู้ร่วมงาน                         :  วีรวัฒน์  นลิรัตนคุณ สังกัดส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2   

 
5. บทคัดย่อ 

 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน า
เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงที่เหมาะสมในพ้ืนที่และเพ่ือให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
ด าเนินการทดสอบในไร่เกษตรกรจังหวัดสระบุรี ในปี 2557-2558 เป็นการขยายผลการทดสอบ  ประกอบด้วย  2 
กรรมวิธี คือ  กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร  โดยน าเทคโนโลยีที่ได้จากการทดสอบในปี 2554-2556 ไป
ใช้ในแปลงเกษตรกร ท าการวิเคราะห์ดินก่อนปลูก และแนะน าให้ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการคลุก
เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม เกษตรกรปลูกถั่วลิสงโดยใช้พันธุ์ที่ตอบสนองกับพ้ืนที่ปลูกและเป็นที่
ต้องการของตลาด คือ พันธุ์กาฬสินธุ์ 1 เป็นการปลูกถั่วลิสงในสภาพไร่อาศัยฝน ในฤดูฝน กรรมวิธีทดสอบให้
ผลผลิตฝักสดเฉลี่ยทั้ง 2 ปี  เท่ากับ  686 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 538 
กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตจากกรรมวิธีทดสอบเพ่ิมข้ึนจากกรรมวิธีเกษตรกร ร้อยละ 21 เมื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ พบว่า  กรรมวิธีทดสอบมีผลตอบแทนสุทธิ  13,741 บาท สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 34 ที่มี
ผลตอบแทนสุทธิ  9,127 บาท และต้นทุนการผลิตต่อหน่วย กรรมวิธีทดสอบ 16.47 บาทต่อกิโลกรัม ต่ ากว่า
กรรมวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุน 18.53 บาท  และจากการสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ถึง
การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยอมรับเทคโนโลยีที่น าไปทดสอบ 

 
ABSTRACT 
 Testing and development of technology to produce peanuts in saraburi province was 
purposeful to the peanut production technology suitable in area and for farmers can increase 
their productivity not less than 20 percent. This research was conducted tests on farmland in 
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saraburi province in 2014-2015. It has expanded the test, consisting 2 treatments as testing and 
farmer treatment. The technology tested from 2011-2013 was used in farmer’s farmland. Soil 
was analyzed before planting and recommend about using chemical fertilizer base on soil 
analysis result with Rhizobium seed mix. Farmers choose to use peanut variety for response to 
the growing areas and market demand was kalasin 1 variety. This crop was grown in rain season. 
The average of fresh sheath yield of testing treatment within 2 years was 686 kg/rai while 
farmer treatment was 538 kg/rai. The yield of testing treatment increased 21 percentage from 
farmer treatment. When analyzing economic benefit found that BRC proportion of testing 
treatment was 13,741 baht, which 34 percent higher than farmer treatment was 9,127 baht The 
cost of production per unit of testing treatment was 16.47 baht lower than farming treatment 
was 18.53 baht. For the satisfaction of the farmers who participated in the adoption of 
technology to produce peanuts found that most farmers agree with technology of the test. 
 
6. ค าน า 
 ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) เป็นพืชไร่ตระกูลถั่วที่มีคุณค่ามากพืชหนึ่ง ผลผลิตใช้เป็นอาหารของ
มนุษย์ ส่วนต้นและซากของต้นถั่วลิสงใช้เลี้ยงสัตว์และบ ารุงดิน เป็นพืชที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้ดีถึง 80-150 
กิโลกรัมไนโตรเจน/เฮกตาร์ หากน าซากต้นถั่วลิสงกลับคืนสู่แปลงจะเพ่ิมผลผลิตพืชที่ปลูกตามได้ส่งผลให้การผลิต
พืชในระบบต่างๆ มีเสถียรภาพมากขึ้น เมื่อมองถึงคุณลักษณะของถั่วลิสงพบว่า เป็นพืชที่ขึ้นได้ในลักษณะดิน
หลายประเภท อายุสั้นประมาณ 100-130 วัน ในประเทศไทยส่วนใหญ่มักปลูกถั่วลิสงเป็นพืชแซม พืชระหว่างแถว 
พืชสลับ (ท านอง, 2521) พ้ืนที่ปลูก และปริมาณการผลิตจึงไม่แน่นอน ปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกถั่วลิสง 2 ฤดูคือ 
ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ซึ่งจะเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม และฤดูแล้ง ประมาณเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม หลังเก็บเกี่ยวข้าว มักเรียกถั่วลิสงที่ปลูกในฤดูนี้ว่า ถั่ วนา ซึ่งจะเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม 
ผลผลิตถั่วลิสงที่ปลูกในฤดูฝน จ าเป็นต้องระมัดระวังเรื่องความชื้นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะปัญหาการปนเปื้อนของ
สารอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxins) ในขณะที่ถ่ัวที่ปลูกในฤดูแล้งไม่จ าเป็นต้องระมัดระวังมาก 

แหล่งเพาะปลูกถั่วลิสงที่ส าคัญในประเทศไทยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ ภาคเหนือ มีพ้ืนที่
เพาะปลูกรวม 101,185 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 63,971 ไร่ภาคกลาง มีพ้ืนที่เพาะปลูก
รวม 14,141 ไร่ และภาคใต้ มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวม 4,294 ไร่ ปัจจุบันพ้ืนที่เพาะปลูก และผลผลิตมีแนวโน้มลดลง 
จากข้อมูลพยากรณ์การผลิตถั่วลิสงของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) พบว่าปีเพาะปลูก 2554/55 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสง 0.181 ล้านไร่ ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว 3,011 ไร่ หรือร้อยละ 1.64 ผลผลิตรวมทั้ง
ประเทศ 45,290 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 89 ตัน หรือร้อยละ 0.20 ผลผลิตต่อไร่รวมทั้งประเทศ 251 กิโลกรัม 
เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว 4 กิโลกรัม หรือร้อยละ 1.62 ปัญหาส าคัญที่ท าให้พื้นที่ปลูก และผลผลิตถั่วลิสงลดลงเนื่องจาก 
เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนซึ่งให้ราคา และผลตอบแทนดีกว่า อาทิอ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ยางพารา ข้าวนาปรัง พืชผัก และบางพ้ืนที่ปล่อยว่างเนื่องจาก เมล็ดพันธุ์ขาดแคลนและมีราคาแพง ส าหรับ
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ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูก ไม่ประสบปัญหาแห้งแล้ง นอกจากปัญหาดังได้
กล่าวมาแล้ว ถั่วลิสงจัดเป็นพืชที่มีต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง โดยเฉพาะใช้แรงงานในการผลิตค่อนข้างสูง ทั้งการปลูก 
ดูแลรักษา ก าจัดวัชพืช และการเก็บเกี่ยว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด (สมจินตนาและ อิสระ, 
2554) อีกทั้งปัญหาที่เกษตรกรพบระหว่างการเพาะปลูกคือ ถั่วที่ปลูกเมล็ดไม่เต็มฝัก จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกในอัตราที่สูง ประกอบกับการใช้ปุ๋ยเคมียังไม่ถูกต้อง แม้ว่าถั่วลิสงมีความสามารถที่จะ
เอาไนโตรเจนมาใช้ได้ แต่ขณะเดียวกันถั่วลิสงก็ต้องการธาตุอาหารอ่ืนๆ  อีกเช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมในการเจริญเติบโต เพ่ือให้เกษตรกรมีเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของ
เกษตรกรในพ้ืนที่   

 
 

7. วิธีด าเนินการ 
     อุปกรณ ์

1. เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 1  
2. ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมถั่วลิสง 
3. แม่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 
4. สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
5. สารเคมีป้องกันเชื้อราโรคโคนเน่า 

     วธิีการ 
          1.แผนการทดลอง 

   วางแผนการทดลองแบบ Randomized  Complete  Block  Desing (RCB)  2 กรรมวิธี  เก็บเกี่ยว  
4 จุด ๆ ละ 12 ตารางเมตร 

2.กรรมวิธี 
1. กรรมวิธีทดสอบ  

- การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง 
       ครั้งที่ 1 ใส่รองพ้ืนก่อนปลูก 
      ครั้งที่ 2 ใส่ระยะก่อนออกดอกหรือประมาณ 20-25 วัน หลังปลูก 

-คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
2. กรรมวิธีเกษตรกร  

  -ไม่ใส่ปุ๋ยและไม่คลุกไรโซเบียม 
   3.วิธีปฏิบัติการทดลอง 

การเลือกและวิเคราะห์พ้ืนที่ในการขยายผลการทดสอบ และด าเนินงานตามกรรมวิธีทดสอบและ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกร  พร้อมสรุปผลการทดลอง  ดังนี้ 
                 1. ผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูก 
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                       2. ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 
                      3. ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
        ก่อนท าการทดลอง เก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่ท าการทดลองท่ีระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร  น ามา
วิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน  และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เตรียมพ้ืนที่แปลงทดลอง ขนาดแปลงทดลอง 
กรรมวิธีละ 1 ไร่   
          กรรมวิธีทดสอบ ปลูกถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 1 โดยเครื่องหยอดเมล็ดติดท้ายรถไถเดินตามหรือรถ
แทรกเตอร์ขนาดเล็ก ก่อนปลูกคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมถั่วลิสง และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือ
ตามค าแนะน า  ระยะปลูก ระหว่างแถว 30-35 เซนติเมตร อัตราเมล็ดพันธุ์ 30-35 กิโลกรัม/ไร่  ไม่ต้องถอนแยก  
เมื่อต้นถั่วลิสงงอกได้ ประมาณ 20-25 วัน หรือก่อนระยะออกดอก ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2  พร้อมพูนโคนต้นถั่วลิสงและ
ก าจัดวัชพืช   ส่วนกรรมวิธีเกษตรกร วิธีการปลูกเหมือนกรรมวิธีทดสอบ แต่ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ     
          การเก็บเกี่ยว 
        เก็บเก่ียวถั่วลิสง เมื่อถั่วลิสงอายุประมาณ 85-90  วัน โดยสุ่มพ้ืนที่เก็บเก่ียว 12 ตารางเมตร  
กรรมวิธีละ  4 จุด  และสุ่มเก็บตัวอย่าง 10 ต้น เพ่ือหาองค์ประกอบผลผลิต 
 4.การบันทึกข้อมูล 
           1.  บันทึก ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต  ได้แก่  น้ าหนักฝักสด น้ าหนักฝักแห้ง 
 %กะเทาะ น้ าหนัก 100 เมล็ด จ านวนฝักดี/หลุม จ านวนฝัก/ต้นและจ านวนเมล็ด/ฝัก 
           2. ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต/ไร่  ต้นทุนการผลิต/กิโลกรัม  รายได้  
ผลตอบแทนสุทธิ  อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio:BCR)) 
             วิธีค านวณหา อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR)  ค านวณได้จากน ารายได้หารด้วยต้นทุนการผลิต 
โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินใจ ได้ดังนี้  
                     BCR  มากกว่า  1  แสดงว่าการลงทุนมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในการลงทุน 
  BCR  เท่ากับ    1  แสดงว่าการลุงทนยังพอมีความเป็นไปได้ 
  BCR  น้อยกว่า 1  แสดงว่าผลประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มทุน 
  เวลาและสถานที่ 

 เวลา    เริ่มต้น:ตุลาคม 2556     สิ้นสุด: กันยายน 2558 
      สถานที่ด าเนินการ         ไร่เกษตรกร อ าเภอพระพุทธบาท  อ าเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
    ผลการทดลองปี 2557   

ผลการทดลองในปี 2557 ได้ท าการขยายผลเทคโนโลยีที่ใช้ในการทดสอบไปยังพ้ืนที่ปลูกถ่ัวลิสงในไร่
เกษตรกรจังหวัดสระบุรี มีเกษตรกรร่วมด าเนินการ 6 ราย เก็บผลผลิตได้เพียง 4 ราย 
 1.สมบัติทางเคมีของดิน 
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 ผลการวิเคราะห์ดินแปลงเกษตรกรได้แนะน าให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอัตรา 3-9-6  กก. N-P2O5-K2O ต่อไร่  
จ านวน  6  ราย (ตารางผนวกที่ 1,2)    

2. ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 
 เนื่องด้วยเกษตรกรจังหวัดสระบุรีปลูกถ่ัวลิสงในฤดูฝน อาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ ปริมาณฝนในปี 

2557 น้อยมาก ฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะช่วงถั่วลิสงออกดอก (อายุประมาณ 25-30 วัน)และช่วงถั่วลงเข็ม (อายุ
ประมาณ 55-60 วัน)  ท าให้ต้นถั่วลิสงแห้งตาย แมลงศัตรูพืชระบาด (ไรแดง) ผลผลิตเสียหาย ไม่สามารถเก็บ
เกี่ยวข้อมูล มีเกษตรกรเพียง 4 รายที่เก็บเกี่ยวถั่วลิสงได้   

2.1 ผลผลิตฝักสดต่อไร่ พบว่า ถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยวในกรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 1,018 
กิโลกรัมต่อไร่ และกรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตฝักสดต่อไร่เฉลี่ย 781 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 1)   

2.2 ผลผลิตฝักแห้งต่อไร่ พบว่าถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยวในกรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 568 
กิโลกรัมต่อไร่ และกรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตฝักสดต่อไร่เฉลี่ย 483 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 1)  
  2.3 จ านวนฝักดี/10หลุม พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีจ านวนฝักดี/10หลุม เฉลี่ย 126 ฝัก ต่ ากว่า
กรรมวิธีเกษตรกร ซึ่งมีจ านวนฝักดี/10 หลุม 119 ฝัก (ตารางที1่)   
  2.4 %กะเทาะ พบว่า กรรมวิธีทดสอบมี %กะเทาะเฉลี่ย 56% สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ซึ่งมี%
กะเทาะ 50% (ตารางที่ 1)   
  2.5 น้ าหนัก 100 เมล็ด พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีน้ าหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 32 กรัม สูงกว่า
กรรมวิธีเกษตรกรซึ่งมีน้ าหนัก 100 เมล็ด 29 กรัม (ตารางที่ 1)   

4. ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตถั่วลิสงฝักสด 
เฉลี่ย 25,831 บาทต่อไร่ และมีต้นทุนการผลิต 10,025 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 15,806 บาทต่อไร่ ขณะที่ 
กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตถั่วลิสงฝักสด 19,878 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 12,814 
บาทต่อไร่  ต่ ากว่ากรรมวิธีทดสอบ ร้อยละ 35 เมื่อวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR: Benefit-Cost 
Ratio)  กรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ย BCR  2.59  ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีค่าเฉลี่ย BCR 2.34 (ตารางที่ 2)   
ผลการทดลองปี 2558   
 การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในจังหวัดสระบุรี มีเกษตรกรร่วมด าเนินการ 6 ราย 
 1.สมบัติทางเคมีของดิน 
 ผลการวิเคราะห์ดินแปลงเกษตรกรได้แนะน าให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอัตรา 3-9-6  กก. N-P2O5-K2O ต่อไร่  
จ านวน  6  ราย (ตารางผนวก ที่ 3,4)    

2. ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 
 ปริมาณฝนในปี 2558 น้อยมาก ท าให้ต้นถั่วลิสงแห้งตายผลผลิตเสียหายจ านวนมาก จากข้อมูล

ผลการทดลองจะเห็นว่าผลผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรต่ ามาก เนื่องจากฝนทิ้งช่วง สภาพอากาศร้อน ท าให้ต้นถั่ว
ลิสงไม่เจริญเติบโตเต็มที่   

2.1 ผลผลิตฝักสดต่อไร่ พบว่า ถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยวในกรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 354 
กิโลกรัมต่อไร่ และกรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตฝักสดต่อไร่เฉลี่ย 296 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 3)   
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2.2 ผลผลิตฝักแห้งต่อไร่ พบว่าถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยวในกรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 207 
กิโลกรัมต่อไร่ และกรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตฝักสดต่อไร่เฉลี่ย 165 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 3)  
  2.3 จ านวนฝักดี/10หลุม พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีจ านวนฝักดี/10หลุม เฉลี่ย 108 ฝัก สูงกว่า
กรรมวิธีเกษตรกร ซึ่งมีจ านวนฝักดี/10 หลุม 86 ฝัก (ตารางที ่3)   
  2.4 %กะเทาะ พบว่า กรรมวิธีทดสอบมี %กะเทาะเฉลี่ย 47% สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ซึ่งมี%
กะเทาะ 42% (ตารางที่ 3)   
  2.5 น้ าหนัก 100 เมล็ด พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีน้ าหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 42 กรัม สูงกว่า
กรรมวิธีเกษตรกรซึ่งมีน้ าหนัก 100 เมล็ด 41 กรัม (ตารางที่ 3)   

4. ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตถั่วลิสงฝักสด 
เฉลี่ย 10,630 บาทต่อไร่ และมีต้นทุนการผลิต 8,181 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 2,449 บาทต่อไร่ ขณะที่ 
กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตถั่วลิสงฝักสด 8,890 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 1,132 บาท
ต่อไร่  ต่ ากว่ากรรมวิธีทดสอบ ร้อยละ 54 เมื่อวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR: Benefit-Cost 
Ratio)  กรรมวิธีทดสอบ มีค่าเฉลี่ย BCR 1.30  ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีค่าเฉลี่ย bcr 1.34 (ตารางที่ 4)   

 
9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมถั่วลิสงคลุกเมล็ด
พันธุ์ถั่วลิสง ช่วยเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพถั่วลิสง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 แต่การปลูกถั่วลิสงของเกษตรกรในจังหวัด
สระบุรี ปลูกโดยอาศัยน้ าฝนตามฤดูกาล จึงมีความเสี่ยงต่อผลผลิตเป็นอย่างมาก  เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถ
คาดคะเนช่วงระยะเวลาที่ฝนตกได้  เกษตรกรบางรายปลูกรอฝน และประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ท าให้ผลผลิตถั่ว
ลิสงเสียหายเป็นจ านวนมาก ประสบภาวะขาดทุน  เกษตรกรบางรายที่ปลูกช่วงระยะเวลาที่ฝนตกและใส่ปุ๋ยตาม
ค าแนะน า ตรงตามความต้องการของพืช จะเก็บผลผลิตถั่วลิสงได้เป็นบางส่วน  ถั่วลิสงมีความต้องการธาตุ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม เพ่ือการสร้างฝักให้มีคุณภาพ แต่การปลูกถั่วลิสงของเกษตรกรไม่นิยมใส่ปุ๋ยเคมีเพราะ
อาศัยปุ๋ยตกค้างจากการปลูกพืชหลัก คือ ข้าวโพด หรือใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว จึงท าให้ผลผลิตและ
คุณภาพถั่วลิสงไม่ดี ดังนั้น การน าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมมาใช้ในพ้ืนที่
จึงท าให้ถั่วลิสงตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีมาก ถึงแม้ต้นทุนการผลิตถั่วลิสงในกรรมวิธีทดสอบจะสูงกว่าวิธีที่เกษตรกรท า
อยู่ แต่เมื่อคิดต้นทุนต่อหน่วยหรือต่อกิโลกรัม ต่ ากว่าวิธีเกษตรกร อีกทั้งเกษตรกรยังเลือกใช้พันธุ์ถั่วลิสงได้อย่าง
เหมาะสมกับพ้ืนที่  
ข้อเสนอแนะ    

การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมกับพืชตระกูลถั่วคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก ช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
และเพ่ิมคุณภาพของถั่วลิสง  (กรมวิชาการเกษตร, 2553)  สรุปว่า การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมคลุกเมล็ดถั่วก่อน
ปลูก เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรประสบความส าเร็จได้ เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิตแล้ว 
ยังเป็นการประหยัดเงินตราที่จะรั่วไหลออกต่างประเทศในการสั่งซื้อปุ๋ยไนโตรเจนเข้ามาใช้ได้ระดับหนึ่ง  แต่การใส่
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ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตร ถูกเวลา ตรงตามความต้องการของพืช พืชที่ปลูกจึงจะใช้
ประโยชน์จากปุ๋ยที่ใส่ไป รวมถึงการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ เช่นเดียวกัน 
 
10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
           เกษตรกรสามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ในพื้นที่ปลูกถั่วลิสงในเขตพ้ืนที่ภาคกลางที่มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายคลึงกันได้อย่าง
เหมาะสม และช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ก่อให้เกิดการผลิตที่ยั่งยืน  
 
11.ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณเกษตรกรและผู้น ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงจังหวัดสระบุรีที่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการทดสอบและช่วยดูแลแปลงทดสอบเป็นอย่างด ี 
 
12.เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2553. ค ำแนะน ำกำรใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ เอกสำรวิชำกำร

ล ำดับที่ 001/2553. กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร. กรุงเทพฯ. 112 หน้า  

จุฑามาศ ร่มแก้ว. 2539. อิทธิพลของความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่มีต่อควำมงอกในไร่ กำรเจริญเติบโต ผลผลิต 
และควำมสำมำรถในกำรเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต. ฐานข้อมูลงานวิจัยศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว : http://www.phtnet.org/research/view-abstract.asp?research_id=ca028. 

ท านอง สิงคาลวนิช. 2521. เอกสำรกำรบรรยำยพิเศษ. หน้ำ 8-16. ใน (สมำคมวิทยำศำสตร์กำรเกษตรแห่ง
ประเทศไทย) รำยงำนกำรสัมมนำ ถั่วลิสงและถั่วอ่ืนๆ บำงชนิด 2-4 มีนำคม 2521. สมาคมวิทยาศาสตร์
การเกษตรแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ.  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2554. ผลพยำกรณ์กำรผลิตถั่วลสิง ป ี2554 (ปเีพำะปลูก 2554/55) เดือนกันยำยน 
2554.http://www2.oae.go.th/mis/Forecast/03_SEP2554/Thai/situation/sit_t_06.htm. 25 พฤศจิกายน 2554. 

สมจินตนา ทุมแสน และอิสระ พุทธสิมมา. 2554. ถั่วลิสง. http://www.ekaset.net/index.php? 
Option=com_content&task=view&id=39&Itemid=39. 25 พฤศจิกายน 2554. 

 
  
 
 
 

        ตารางท่ี 1  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 1 แปลงทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง 
                       ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ปี 2557 

http://www.phtnet.org/research/view-abstract.asp?research_id=ca028
http://www2.oae.go.th/mis/Forecast/03_SEP2554/Thai/situation/sit_t_06.htm
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กรรมวิธี 
จน.หลุมเก็บ

เกี่ยว 
จ านวนฝักดี 
/10 หลุม 

ผลผลิต 
ฝักสด 

(กก./ไร่) 

ผลผลิต 
ฝักแห้ง 
(กก./ไร่) 

% 
กะเทาะ 

น้ าหนัก 
100 เมล็ด 

(กรัม) 
วิธีเกษตรกร       
1.นายณรงค์รัตน์  - - - - - - 
2.นายสัมฤทธิ์  - - - - - - 
3.นายชัย  198 87 570 315 47 28 
4.นายส าเริง  266 150 807 513 52 28  
5.นายทองสุข  236 130 947 600 54 33 
6.นางสมนึก  288 110 800 507 50 26 

เฉลี่ย 247 119 781 483 50.75 28.75 
วิธีทดสอบ       
1.นายณรงค์รัตน์  - - - - - - 
2.นายสัมฤทธิ์  - - - - - - 
3.นายชัย  262 135 985 490 52 32 

4.นายส าเริง  276 130 1,040 539 64 30 

5.นายทองสุข  258 130 973 553 60 34 

6.นางสมนึก  269 110 1,075 690 49 31 

เฉลี่ย 266 126 1,018 568 56.25 31.75 
 
                ตารางท่ี  2  ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 1 แปลงทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง 
                                ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ปี 2557 

 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
ต่อหน่วย 
(บาท/กก) 

ผลตอบแทน
สุทธิ 

(บาท/ไร่) 
BCR 

 วิธีเกษตรกร 
1.นายณรงค์รัตน์  

- - - - - 

2.นายสัมฤทธิ์  - - - - - 
3.นายชัย  13,110 8,050 14.12 5,060 1.63 
4.นายส าเริง  20,982 9,650 11.95 16,723 2.18 
5.นายทองสุข  24,622 8,804 9.29 15,997 2.80 
6.นางสมนึก  20,800 7,474 9.34 13,478 2.79 

เฉลี่ย 19,878 8,494 10.87 12,814 2.34 
  วิธีทดสอบ 
1.นายณรงค์รัตน์  

- - - - - 

2.นายสัมฤทธิ์  - - - - - 
3.นายชัย  22,655 9,880 10.03 12,775 2.30 
4.นายส าเริง  27,237 10,406 10.00 16,831 2.62 
5.นายทองสุข  25,482 8,916 9.16 16,566 2.86 
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6.นางสมนึก  27,950 10,900 10.13 17,050 2.57 
เฉลีย่ 25,831 10,025 9.84 15,805 2.59 

    หมายเหตุ :ราคาฝักสด กิโลกรัมละ 25 บาท 
               ตารางที่  3  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 1 แปลงทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง 
                                ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ปี 2558  

กรรมวิธี 
จน.หลุม
เก็บเกี่ยว 

จ านวนฝักดี 
/10 หลุม 

ผลผลิต 
ฝักสด 

(กก./ไร่) 

ผลผลิต 
ฝักแห้ง 
(กก./ไร่) 

% 
กะเทาะ 

น้ าหนัก 
100 เมล็ด 

(กรัม) 
วิธีเกษตรกร       
1.นายถมยา  พูนศิริ 223 75 239 153 42 38 
2.นางไพรวัลย์  พูนศิริ 225 65 300 147 36 33 
3.นางมาลี  ชมดวง 115 95 393 193 40 34 
4.นายชัยวัฒน์  ดีศิริ 155 100 300 184 44 43 
5.นายสังวาลย์   ดีศิริ 117 98 273 157 42 46 
6.นางทองม้วน  ดีศิริ 132 85 273 153 45 50 

เฉลี่ย 128 86 296 165 42 41 
วิธีทดสอบ       
1.นายถมยา  พูนศิริ 231 81 286 160 49 35 
2.นางไพรวัลย์  พูนศิริ 246 85 313 173 47 37 
3.นางมาลี  ชมดวง 126 116 493 253 43 38 
4.นายชัยวัฒน์  ดีศิริ 172 118 360 247 49 45 
5.นายสังวาลย์   ดีศิริ 166 104 327 200 47 48 
6.นางทองม้วน  ดีศิริ 170 144 347 207 49 48 

เฉลี่ย 185 108 354 207 47 42 
                
                        ตารางท่ี  4  ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 1 แปลงทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง 
                                        ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ปี 2558  

 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

(บาท/กก) 

ผลตอบแทน
สุทธิ 

(บาท/ไร่) 
BCR 

วิธีเกษตรกร 
1.นายถมยา  พูนศิริ 

 
7,170 

 
7,150 

 
29.91 

 
20 

 
1.0 

2.นางไพรวัลย์  พูนศิริ 9,000 8,050 26.83 950 1.12 
3.นางมาลี  ชมดวง 11,790 8,650 22.01 3,140 1.36 
4.นายชัยวัฒน์  ดีศิริ 9,000 7,800 26.00 1,200 1.15 
5.นายสังวาลย์   ดีศิริ 8,190 7,450 27.28 740 1.10 
6.นางทองม้วน  ดีศิริ 8,190 7,450 27.27 740 1.10 

เฉลี่ย 8,890 7,758 26.20 1,132 1.15 
วิธีทดสอบ 
1.นายถมยา  พูนศิริ 

 
8,580 

 
7,880 

 
27.55 

 
700 

 
1.09 
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2.นางไพรวัลย์  พูนศิริ 9,390 8,450 26.99 940 1.11 
3.นางมาลี  ชมดวง 14,790 8,900 18.05 5,890 1.66 
4.นายชัยวัฒน์  ดีศิริ 10,800 8,200 22.77 2,600 1.32 
5.นายสังวาลย์   ดีศิริ 9,810 7,560 23.11 2,250 1.30 
6.นางทองม้วน  ดีศิริ 10,410 8,100 23.34 2,310 1.29 

เฉลี่ย 10,630 8,181 23.11 2,449 1.30 
       หมายเหตุ: ราคาฝักสด กิโลกรัมละ 30 บาท 

  
13.ภาคผนวก 
 

               ตารางผนวกที่ 1  สมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูกทีร่ะดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ 
                                       ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่จังหวัดสระบรุ ีปี 2557 

 ผลวิเคราะห์ดิน 

เกษตรกร 
pH OM P K Ca Mg 
(1:1) (%) (มก./กก.) (มก./กก.) (มก./กก.) (มก./กก.) 

1.นายณรงคร์ัตน์  7.94 2.33 7 169 10634 238 
2.นายสัมฤทธ์ิ  7.50 2.40 8 158 9520 209 
3.นายชัย  7.60 2.10 8 147 9240 210 
4.นายส าเริง  7.77 1.81 7 77 14310 708 
5.นายทองสุข  8.04 1.85 2 57 13314 601 
6.นางสมนึก 7.90 2.66 5 75 14920 700 

 
        
 
  ตารางผนวกที่  2  ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยและอัตราปุ๋ยที่ใช้ในแปลงทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยี 
                                      การผลิตถั่วลสิงในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ปี 2557  

  ค าแนะน าการใช้ปุ๋ย (กก.ต่อไร่) 
 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 อัตราปุ๋ย 
 18-46-0 0-0-60 กก. N-P2O5-K2O ต่อไร่     
1.นายณรงคร์ัตน์  20 10 3-9-6 
2.นายสัมฤทธ์ิ  20 10 3-9-6 
3.นายชัย  20 10 3-9-6 
4.นายส าเริง  20 10 3-9-6 
5.นายทองสุข  20 10 3-9-6 
6.นางสมนึก 20 10 3-9-6 
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               ตารางผนวกที ่ 3  สมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูกที่ระดับความลกึ 0-15 เซนติเมตร ของเกษตรกรแปลงทดสอบ 
                                       และพัฒนาเทคโนโลยีการผลติถั่วลิสงในพื้นที่จังหวัดสระบุร ี ปี 2558 

 ผลวิเคราะห์ดิน 

เกษตรกร 
pH OM P K Ca Mg 
(1:1) (%) (มก./กก.) (มก./กก.) (มก./กก.) (มก./กก.) 

1.นายถมยา  พูนศิร ิ 7.89 2.75 31 130 7731 98 
2.น.ส.ไพรวลัย์  พูนศิริ 7.88 2.05 17 146 9246 201 
3.นาง.มาลี  ชมดวง 7.88 2.30 19 117 10906 270 
4.นายชัยวัฒน์  ดีศิร ิ 7.65 2.54 29 156 10686 143 
5.นายสังวาลย์  ดีศริ ิ 7.67 2.17 16 118 13821 280 
6..นางทองม้วน ดีศิริ 7.66 2.29 20 137 11251 220 
       

        
 
                    ตารางผนวกที่  4  ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยและอัตราปุ๋ยที่ใช้ในแปลงทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยี                                

การผลิตถั่วลสิง ในพื้นที่จังหวัดสระบุร ี ปี 2558 
 ค าแนะน าการใช้ปุ๋ย (กก./ไร่) 
 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 อัตราปุ๋ย 
 18-46-0 0-0-60 กก. N-P2O5-K2O ต่อไร่     
1.นายถมยา  พูนศิร ิ 20 10 3-9-6 
2.น.ส.ไพรวลัย์  พูนศิริ 20 10 3-9-6 
3.นาง.มาลี  ชมดวง 20 10 3-9-6 
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4.นายชัยวัฒน์  ดีศิร ิ 20 10 3-9-6 
5.นายสังวาลย์  ดีศริ ิ 20 10 3-9-6 
6..นางทองม้วน ดีศิริ 20 10 3-9-6 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการด าเนินงาน 
 

          
 
                             (ภาพท่ี1)                      (ภาพท่ี 2) 

เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการทดสอบฯ                              ประชุมชี้แจงโครงการและมอบปัจจยัการผลิต    
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(ภาพท่ี 3)      (ภาพท่ี 4) 
             สภาพแปลงเกษตรกร จ.สระบุรี                                       เครื่องปลูกถั่วลิสงติดท้ายรถแทรกเตอร ์

 

       
                                 (ภาพท่ี 5)                                                               (ภาพท่ี 6)     
                   ระยะปลูกระหว่างแถว 30-35 เซนติเมตร                              สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตถั่วลสิง           


