
แบบฟอร์มรายงานเรื่องเต็ม ผลการทดลองสิน้สุด ปีงบประมาณ 2556 
1. แผนงานวิจัย 1.1.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาถั่วลิสง 

2. โครงการวิจัย  1. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง 

กิจกรรมที่ 2  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง 
กิจกรรมย่อยท่ี ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการผลิตถั่วลิสง 

3. ชื่อการทดลองที่ 1  สร้างแผนที่และพัฒนาระบบการจัดการผลิตถั่วลิสงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ  
4. คณะผู้ด าเนินงาน  อิสระ  พุทธสิมมา โสพิศ ใจปาละ   อรอนงค์ วรรณวงค์   ปรีชา กาเพ็ชร    

ชยันต์ ภักดีไทย    

5. บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือสร้างแผนที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตถั่วลิสง และพัฒนาต้นแบบการ

จัดการผลิตถั่วลิสงที่เหมาะสมในภูมินิเวศน์หลักของพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสง  ได้แบ่งพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสงตามภูมิ
นิเวศน์ที่ส าคัญ ออกแบบและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสงในจังหวัด
ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เชียงใหม่ อุบลราชธานี และสงขลา ได้ข้อมูลมูลเบื้องต้น คือ
จังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี และ มหาสารคาม ส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์ไทนาน9 ส่วนจังหวัดเชียงใหม่นิยมปลูก
พันธุ์กาฬสินธุ์2 พบปัญหาโรคโคนเน่าขาวร้อยละ 23.2 นิยมใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชร้อยละ 90  ในจังหวัด
อุบลราชธานี นิยมปลูกพันธุ์ไทนาน9 ร้อยละ 80.1 พบปัญหาโรคโคนเน่าขาดร้อยละ 45.2  จังหวัด
ขอนแก่น  ปลูกพันธุ์ขอนแก่น6 ร้อยละ 66 ขอนแก่น5 ร้อยละ 24 และจังหวัดอุดรธานี นิยมปลูกพันธุ์ไท
นาน9 ร้อยละ65  ขอนแก่น6 ร้อยละ 25  นิยมปลูกหลังนา แถวคู่ เป็นพืชเดี่ยว  พบปัญหาโรคโคนเน่า
ขาว ร้อยละ 20 ในจังหวัดอุบลราชธานี นิยมปลูกพันธุ์ไทนาน9 ร้อยละ 80.1 พบปัญหาโรคโคนเน่าขาด
ร้อยละ 45.2   จังหวัดขอนแก่น ปลูกพันธุ์ขอนแก่น6 ร้อยละ 66 ขอนแก่น5 ร้อยละ 24 และจังหวัด
อุดรธานี นิยมปลูกพันธุ์ไทนาน9 ร้อยละ65  ขอนแก่น6 ร้อยละ 25  นิยมปลูกหลังนา แถวคู่ เป็นพืชเดี่ยว  
ช่วงเวลาปลูกส่วนใหญ่ปลูกในเดือนเมษายน-พฤษภาคม  และธันวาคม-มกราคม  พบปัญหาโรคโคนเน่า
ขาว ร้อยละ 20 จังหวัดลพบุรีส่วนใหญ่ปลูกถ่ัวลิสงลาย และขายเป็นฝักต้ม ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ปลูกถั่ว
ลิสงพันธุ์ถั่วพวงและอีโล้น  ขัอมูลที่ได้น าไปค านวณผลผลิตจาก แบบจ าลองการเจริญเติบโตของพืชเพ่ือ
ประมาณการผลผลิต โดยมีการเพ่ิมเงื่อนไขในส่วนของวันปลูก หรือเงื่อนไขอ่ืนเพ่ือเป็นกรณีศึกษาต่อไป 
นอกจากนี้มีการแบ่งฐานข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 1.สถานการณ์และข้อมูลพ้ืนฐานถั่วลิสง  2)ระบบ
การผลิต และการตลาด 3.เทคโนโลยีการผลิต และ4.แผนที่สารสนเทศ  

 

6.ค าน า 
  ถั่วลิสงเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วที่ปลูกได้ตลอดปี มีการปลูกแพร่หลายทั่วทุกภาคของของประเทศ   
โดยในปี2550 มีพ้ืนที่ปลูก 210,000 ไร่ผลผลิตรวม 54,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 267 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิต



 

ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ กล่าวคือ ใช้เป็นอาหารมนุษย์ ต้นหรือซากของต้นถั่วลิสงใช้เลี้ยงสัตว์ 
และบ ารุงดิน เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้ถึง 80-150 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อเฮกตาร์ ปัญหา
การผลิตถั่วลิสงที่ส าคัญ คือ 1)ผลผลิตต่อไร่ต่ า  เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า และฝนทิ้งช่วง ใช้
เทคโนโลยีการผลิตไม่ถูกต้องและเหมาะสม  ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีอย่างเพียงพอ  2)ต้นทุนการผลิตสูง  
โดยเฉพาะค่าแรงงานคิดเป็น 70% ของต้นทุนทั้งหมด โดยใช้ในการปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว  3)การ
ปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซิน ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดช่วงหลังการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะการลดความชื้นและ
การกะเทาะ และ4)การเปิดตลาดการค้าเสรีทางการเกษตรต่างๆ ตลอดจนมีการลักลอบน าเข้าจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านในราคาท่ีต่ ากว่า 

ภายใต้แนวคิดการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาการผลิตถั่วลิสง จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสถานการณ์การ
ผลิต และการตลาด  เทคโนโลยีการผลิต  ในระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการศึกษา การวิเคราะห์
ประเด็นวิจัย  ตลอดจนแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหานั้น  แต่ข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่จัดเก็บไว้ใน
รูปแบบเอกสาร กระจัดกระจาย  และข้อมูลบางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน ขาดการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ
เดียวกัน เช่น กรมวิชาการเกษตรและหน่วยราชการอ่ืน ได้ท างานวิจัยของถั่วลิสง ทั้งด้านพันธุ์ เขตกรรม 
เมล็ดพันธุ์  การควบคุมศัตรูพืช เครื่องจักรกล  และการแปรรูป ครอบคลุมทุกสาขา แต่ข้อมูลส่วนใหญ่
จัดเก็บไว้ในรูปแบบเอกสาร กระจัดกระจาย และบางส่วนข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือ แม้แต่ข้อมูลกลุ่ม
ผู้ผลิต  ผู้ซื้อ และระบบการตลาด ยังขาดระบบการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ  การสร้างแผนที่และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการผลิตถั่วลิสง โดยส ารวจและรวบรวมข้อมูลระบบการผลิตถั่วลิสง 3 ด้าน คือ 1)
สถานการณ์และข้อมูลพ้ืนฐานของถั่วลิสง  2)ระบบการผลิตและการตลาด  และ 3)เทคโนโลยีการผลิตถั่ว
ลิสง เพ่ือการจัดองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งข้อมูลพ้ืนฐาน แล้วน ามาพัฒนาระบบการผลิตถั่วลิสงให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในแง่การเพ่ิมผลผลิต  หรือลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการสร้างโจทย์วิจัย และก าหนดทิศทางของงานวิจัยถั่วลิสงในอนาคต จะช่วยสนับสนุนให้สามารถ
ประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง ทันสมัย รวดเร็ว และลดความซ้ าซ้อน และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในแง่การเพ่ิมผลผลิต  หรือลดต้นทุนการผลิต สร้างประเด็นวิจัย และการ
ก าหนดทิศทางของงานวิจัยถั่วลิสงในอนาคต   

การทดลองสร้างแผนที่และพัฒนาระบบการจัดการผลิตถั่วลิสงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างแผนที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบการผลิตถั่วลิสง และสร้างต้นแบบการจัดการ
ผลิตถั่วลิสง โดยการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตลดต้นทุนเฉพาะพ้ืนที่ และ การจัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตถั่วลิสง เป็นต้นแบบระบบการผลิตมันส าปะหลังให้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่  

7. วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ 

1. เครื่องก าหนดต าแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแบบพกพา   



 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
4. ข้อมูลทีใ่ช้ในการท าระบบฐานข้อมูล 

วิธีการทดลอง 
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแผนที่และพัฒนาฐานข้อมูลระบบการผลิตถั่วลิสง 

1.1 ส ารวจ รวบรวมข้อมูลระบบการผลิตถั่วลิสง 
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารรายงานของหน่วยราชการ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูล  และท าการส ารวจข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลให้ทันสมัย 3 ด้าน ได้แก่ 
1) สถานการณ์และข้อมูลพื้นฐานถั่วลิสง    

 รวบรวมข้อมูลสถานการณ์การผลิต การตลาด   นโยบาย   พ้ืนที่ปลูก  
ปริมาณผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ย จากเอกสารรายงานของหน่วยงานราชการ และส ารวจเพิ่มเติม ในแหล่ง
ปลูกถั่วลิสงที่ส าคัญ เช่น จังหวัดล าปาง  เชียงใหม่  น่าน   ลพบุรี  สระบุรี   อุบลราชธานี   บุรีรัมย์  ศรี
สะเกษ  กาฬสินธุ์  อุดรธานี  ขอนแก่น  สงขลา  และพัทลุง 

2) ระบบการผลิตและการตลาด 
ระบบการผลิต ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานราชการ 

ผู้ประกอบการ ได้แก่ ช่วงเวลาปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต ปริมาณและคุณภาพผลผลิต  ของเกษตรกร 
และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต  ความต้องการผลผลิต (ชนิด ประเภท ปริมาณ และคุณภาพ) ของผู้ประกอบการ
ในแหล่งปลูกท่ีส าคัญ 

 ระบบการตลาด  รวบรวมข้อมูลจากรายงานของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ได้แก่ ราคา แหล่งผลิต แหล่งจ าหน่าย แหล่งรับซื้อ และโรงงานแปรรูปในแหล่งปลูกที่ส าคัญ 
และ ส ารวจข้อมูลเพิ่มเติม 

 3) เทคโนโลยีการผลิต 
     ส ารวจและรวบรวมข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานราชการ  

มหาวิทยาลัย และภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่  เทคโนโลยีการผลิต  และต้นทุนในแต่ละพ้ืนที่   เกษตรกร 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตในแหล่งปลูกท่ีส าคัญ  ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตจากผลงานวิจัย   

1.2 สร้างแผนที่และพัฒนาฐานข้อมูลระบบการผลิตถั่วลิสง 
น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองส ารวจและรวบรวมข้อมูลระบบการผลิตถั่วลิสง มา

จัดเก็บและพัฒนาต่อ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) ออกแบบฐานข้อมูล ให้สามารถจัดเก็บข้อมูล และสามารถแสดงผลเป็น

ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และเชิงอธิบาย 
2) สร้างแผนที่และพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และ ฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการ

ในโปรแกรม ArcView GIS 3.2 a  และ โปรแกรมฐานข้อมูลอื่น  
3) วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 



 

 -จัดแบ่งภูมินิ เวศน์ของแหล่งปลูกถั่วลิสงที่ส าคัญของประเทศ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการวางแผนจัดการการผลิตในแต่ละแหล่งปลูก 
 -จัดท าแผนที่แหล่งปลูก แหล่งจ าหน่าย  ผู้ประกอบการ  ผู้ เชี่ยวชาญ 
เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกถั่วลิสง  
 -จัดท าฐานข้อมูลระบบการผลิตถั่วลิสง ในแต่ละแหล่งปลูกที่ส าคัญ 
 -จัดท าฐานข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง  
 -จัดท าแผนที่ช่วงเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมาะสม และตรงตาม
ความต้องการของตลาดในแต่ละแหล่งปลูก  
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการการผลิตเพื่อเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ 

น าข้อมูลที่ได้จากการขั้นตอนที่ 1 มาสร้างต้นแบบการจัดการการผลิตที่
เหมาะสมในแห่งปลูกตามภูมินิเวศน์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) แบ่งภูมินิเวศน์ของแหล่งปลูกถั่วลิสงที่ส าคัญ 
2) ก าหนดพ้ืนที่ วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาดในแต่ละแหล่ง

ปลูก และ ก าหนดช่วงเวลาปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมาะสม   
3) สร้างและพัฒนาต้นแบบการจัดการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมใน

แต่ละแหล่งปลูก โดยการจ าลองสถานการณ์การผลิตถั่วลิสงในแต่ละพ้ืนที่ผ่านโปรแกรม CropGro-
Peanut Model ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) รวมทั้งการวิจัยและ
พัฒนาในแปลงเกษตรกร เพ่ือประเมิณผลผลิตของถั่วลิสง ในสภาพดิน สภาพภูมิอากาศ และสภาพการ
จัดการที่แตกต่างกัน  น ามาใช้ประเมินช่องว่างของผลผลิตของถั่วลิสงในแหล่งปลูกต่างๆ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการผลิตในแต่ละแหล่งปลูกในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ   
การบันทึกข้อมูล 

1. พิกัดท่ีตั้งด้วยดาวเทียม(GPS) ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร แหล่ง/บริษัทรับซื้อ แปรรูป
ผลผลิตถั่วลิสง 

2. สถานการณ์และข้อมูลพื้นฐาน ทางด้านการผลิตและการตลาด 
3. ข้อมูลงานวิจัยถั่วลิสง  ทั้งด้านพันธุ์ เขตกรรม โรค และแมลงศัตรู 
4. พ้ืนที่ปลูก ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนการผลิต และชุดดินปลูกท่ีถั่วลิสง 
5. ข้อมูลพื้นฐานและพฤติกรรมการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกร 
6. ข้อมูลภูมิอากาศรายวัน ปี 2549-2551  

 
8.ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิน้สุด) 
 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556 



 

 

9. สถานที่ด าเนินการ 
ไร่เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เชียงใหม่ อุบลราชธานี และสงขลา 

 

10. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 แบ่งพ้ืนที่ปลูกถ่ัวลิสงตามภูมินิเวศน์ที่ส าคัญ ออกแบบและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูล
ในพ้ืนที่ปลูกถ่ัวลิสงในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เชียงใหม่ อุบลราชธานี และ
สงขลา ได้ข้อมูลมูลเบื้องต้น ดังนี้  
 1)จังหวัดกาฬสินธุ์  (อ าเภอกุฉินารายณ์ หนงกุงศรี ห้วยเม็ก) ส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์ไทนาน9 และพบ
ปัญหาโรคโคนเน่าขาด  
 2)จังหวัดมหาสารคาม (อ าเภอเมือง โกสุมพิสัย ชื่นชม) ปลูกพันธุ์ไทนาน9 และ ขอนแก่น6 

3)จังหวัดเชียงใหม่ (อ าเภอพร้าว เชียงดาว สะเมิง) ส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์กาฬสินธุ์2 (79.2%) พื้นที่
ปลูกต่อครัวเรือน 2 งาน - 20 ไร่ นิยมปลูกหลังนา แถวเดี่ยว (77.5%)  เป็นพืชเดี่ยว (79%)  ปลูกแซม
พริก (21%) พบปัญหาโรคโคนเน่าขาว (23.2 %) โดยใช้ สารเคมีไดเทนเอ็ม คาร์เบนดาซิมในการควบคุม 
นอกจากนี้พบ หนอนชอนใบ เสี้ยนดิน มด นิยมใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 90%  มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
5,017 บาท/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 687 กิโลกรัมต่อไร่  ขายในรูปฝักสด  ราคา 6-17 บาทต่อกิโลกรัม รายได้
เฉลี่ย 2,292 บาทต่อไร่ นิยมขายให้พ่อค้าคนกลาง เช่น ทวีถั่วทอง ในจังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง อุตรดิตถ์ 

4)จังหวัดอุบลราชธานี (เขื่องใน นาเยีย ตาลสุม เดชอุดม ทุ่งศรีอุดม ดอนมดแดง )  ปลูกพันธุ์ไท
นาน9 (80.1%) พ้ืนที่ปลูกต่อครัวเรือน 1 งาน - 3.5 ไร่ นิ ยมปลูกหลังนา แถวคู่ เป็นพืชเดี่ยว  พบปัญหา
โรคโคนเน่าขาด (45.2 %) ใช้คาร์เบนดาซิม ในการควบคุม พบเพลี้ยอ่อน (28.6%) มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
3,736 บาท/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 335 กิโลกรัมต่อไร่  ราคา 15-40 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ เฉลี่ย 4,252 บาท
ต่อไร่ ขายให้พ่อค้าคนกลาง (ร้านหัวสนามบิน บ.โก๋แก่ ฯลฯ) ในจังหวัดอุบลฯ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 

5)จังหวัดขอนแก่น (น้ าพอง เขาสวนกวาง บ้านไผ่ กระนวน แวงน้อย) ปลูกพันธุ์ขอนแก่น6 
(66%)  ขอนแก่น5 (24%) พ้ืนที่ปลูกต่อครัวเรือน 1 งาน- 5 ไร่ พบปัญหาโรคโคนเน่าขาว (22 %) เพลี้ย
อ่อน (16%) เพลี้ยไฟ (14%)  ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 1,900 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 362 กิโลกรัมต่อไร่  
ราคา 12-25 บาทต่อกิโลกรัม  รายได้เฉลี่ย 3,825 บาทต่อไร่ ขายให้พ่อค้าคนกลาง  

6)จังหวัดอุดรธานี (อ าเภอกุดจับ) นิยมปลูกพันธุ์ไทนาน9 (65%) ขอนแก่น6 (25%)  ขอนแก่น5 
ปลูกหลังนา แถวคู่ เป็นพืชเดี่ยว  พบปัญหาโรคโคนเน่าขาว (20 %) ใช้ไดเทนเอ็ม  พบเพลี้ยอ่อน (100%) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,075 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 337 กิโลกรัมต่อไร่  ราคา 17-28 บาทต่อกิโลกรัม 
รายได้ เฉลี่ย 4,919 บาทต่อไร่ ขายให้พ่อค้าคนกลาง (รายย่อยในพื้นที่) และส่งขาย จังหวัดอุดรฯ เลย 



 

นอกจากนี้ผลส ารวจเกษตรกรโดยแบบสอบถามจ านวน   105 ราย ใน 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 85 ราย พ้ืนที่อ าเภอ น้ าพองจ านวน 30 ราย  เขาสวนกวางจ านวน 23 ราย บ้านไผ่ 
จ านวน 5 ราย กระนวน จ านวน 14 ราย แวงน้อย จ านวนวน 13 ราย และ จังหวัดอุดรธานี  อ าเภอกุดจับ 
จ านวน 20 ราย พบว่าพันธุ์ที่เกษตรกรปลูก ได้แก่ ขอนแก่น 5 ขอนแก่น 6 ไทนาน9 เกษตรกรปลูกฤดูแล้ง 
ในช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน    ปลูกฤดูฝน ในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกร
ใช้ปลูกส่วนใหญ่เกษตรกรจะเก็บพันธุ์ไว้เอง  ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เฉลี่ย 1,736 บาทต่อไร่  ใน
จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกร 374 กิโลกรัมต่อไร่ ราคารับซื้อฝักสด 13 บาทต่อกิโลกรัม ฝัก
แห้ง 25 บาทต่อ กิโลกรัม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกร 275 กิโลกรัมต่อไร่ ราคารับซื้อ ฝัก
สด 31บาทต่อกิโลกรัม ฝักแห้ง 23 บาทต่อกิโลกรัมดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  ต้นทุนการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานี ปี 2554 

รายการ จ านวน (บาท) 
ค่าเมล็ดพันธุ์ 81 
ค่ารถไถ 420 

แรงงานปลูก 37 
แรงงานเก็บเกี่ยว 67 
ค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช 101 
ค่าสารเคมีก าจัดแมลง 37 
ค่าสารเคมีก าจัดโรค 1 
ค่าปุ๋ยเคมี 568 
ค่ายิบซั่ม 2 
ปุ๋ยอินทรีย์ 2 

สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง รวมทั้งผู้เชี่ยว ชาญ
ด้านการผลิตจากข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงจ านวน 105 ราย  มีข้อมูลที่สามารถระบุต าแหน่งที่ตั้งแปลง
จ านวน 95 ราย น าเข้าข้อมูลที่มีให้อยู่ในรูปแบบ GIS โดยใช้โปรแกรม Arcview 3.2a จัดการข้อมูลโดย
น ามาซ้อนทับกับข้อมูลแผนที่ชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน  และจัดแบ่งขอบเขตภูมิอากาศตามจุดที่ตั้งของ
สถานีตรวจอากาศ สามารถแบ่งกลุ่มหน่วยการผลิต (SMU) ของเกษตรกรออกเป็น 17 ชุด 

ขัอมูลที่ได้จะน ามาใช้ในการค านวณผลผลิตจาก แบบจ าลองการเจริญเติบโตของพืชเพ่ือประมาณ
การผลผลิต โดยอาจจะมีการเพ่ิมเงื่อนไขในส่วนของวันปลูก หรือเงื่อนไขอ่ืนเพื่อเป็นกรณีศึกษา นอกจากนี้
มีการแบ่งฐานข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 1.สถานการณ์และข้อมูลพื้นฐานถั่วลิสง  2)ระบบการผลิต และ
การตลาด 3.เทคโนโลยีการผลิต และ4.แผนที่สารสนเทศ เพ่ือเตรียมใช้ในการจจัดท าเป็นระบบฐานเพ่ือ
แสดงผลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ท 



 

ปี 2555-6 ได้ระบบฐานข้อมูลการผลิตถั่วลิสง และแบ่งพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสงตามภูมินิเวศน์ที่ส าคัญ 
ออกแบบและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสง พบว่าจังหวัดกาฬสินธุ์  และ 
มหาสารคาม ส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์ไทนาน9 จังหวัด พบปัญหาที่ส าคัญคือโรคโคนเน่าขาวร้อยละ 23.2 นิยม
ใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชร้อยละ 90  ในจังหวัดอุบลราชธานี นิยมปลูกพันธุ์ไทนาน9 ร้อยละ 80.1 พบปัญหา
โรคโคนเน่าขาดร้อยละ 45.2   จังหวัดขอนแก่น ปลูกพันธุ์ขอนแก่น6 ร้อยละ 66 ขอนแก่น5 ร้อยละ 24 
และจังหวัดอุดรธานี นิยมปลูกพันธุ์ไทนาน9 ร้อยละ65  ขอนแก่น6 ร้อยละ 25  นิยมปลูกหลังนา แถวคู่ 
เป็นพืชเดี่ยว  ช่วงเวลาปลูกส่วนใหญ่ปลูกในเดือนเมษายน-พฤษภาคม  และธันวาคม-มกราคม  พบปัญหา
โรคโคนเน่าขาว ร้อยละ 20 จังหวัดลพบุรีส่วนใหญ่ปลูกถั่วลิสงลาย และขายเป็นฝักต้ม ส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ถั่วพวงและอีโล้น (ตารางท่ี 3) 

ด้านการตลาดมีการส ารวจตลาดรับซื้อขายในจังหวัดขอนแก่นพบว่า 
ตลาดรถไฟ  

- ช่วง เดือนตุลาคม-ธันวาคม ถั่วลิสงจะขาดตลาด จะมีการน าเข้าจากประเทศลาว ทางด้านจังหวัด 

นครพนม  หนองคาย  อุบลราชธานี  ราคาขาย กิโลกรัมละ 25 บาท 

- ในฤดูฝนผลผลิตถั่วลิสงมีมาก  วัตถุดิบส่วนใหญ่ซื้อจากอ าเภอน้ าพองและกระนวน  ราคาขาย

กิโลกรัมละ 13 บาท 

ตลาดอ าเภอน้ าพองใหม่    
ส่วนใหญ่วัตถุดิบสั่งซื้อจากจาก บริษัทไร่ทิพย์ พ่อค้าคนกลางจากในตัวจังหวัดขอนแก่นและ

อุดรธานี  แล้วน ามาแปรรูปขายเช่น ถั่วคั่วขาย  

ตลาดสดชุมแพ   

- ซื้อวัถุดิบจาก บริษัทไร่ทิพย์  และบริษัทข้าวทอง บางส่วนน าเข้าจากเมืองปากเซ ประเทศลาว แต่

เมล็ดลีบ และประเทศอินเดีย ซึ่งถ่ัวลิสงจะเป็นเมล็ดใหญ่ กลม  

  

 
 



 

การผลิตถั่วคั่วอ าเภอสีชมพู  
รับซื้อฝักสด กก.ละ 15 บาท ในฤดูแล้ง ซื้อ 24 ตัน ราคา 360,000 บาท น าถั่วที่ซื้อมาตาก 4-5 

แดด โดย เก็บถั่วลิสงไว้ในบ้าน มีการผลิต 15 ปี๊บต่อวัน (1 ปี๊บ = 15 กิโลกรัม) ถ้าจะผลิตทั้งปีต้องใช้ถั่ว
ลิสงประมาณ 50 ตัน ราคาขาย  600,000 บาท ต้นทุนค่าแรงงานคั่ว ปี๊บละ 20 บาท วันละ 300 บาท 
คุณภาพผลผลิตที่ต้องการคือฝักใหญ่เต็ม 3 ข้อ  มีขนาดใหญ่  ยาว และหนัก 

  

  
 
การผลิตถั่วตัด  บ้านหนองหว้า อ าเภอกระนวน 

รับถั่วลิสงเมล็ดโตคุณภาพดีและไม่เป็นรา จากแม่ค้าคนกลาง น าเข้าจากประเทศอินเดีย มาเลเซีย 
เวียดนาม  และลาว  ซื้อถั่วลิสงเดือนละ 4 ตัน กก.ละ 56 บาท  ผลิตวันละ 100 กิโลกรัม ถั่วตัดที่ผลิต
ได้ขายเป็นแพ็ค 5 ห่อ 200 บาท หรือ 1 กิโลกรัม ราคา 50 บาท  

และมีการสร้างแผนที่ภูมินิเวศน์ของแหล่งปลูกถั่วลิสงที่ส าคัญของประเทศ  แผนที่แหล่งปลูก 
แหล่งจ าหน่าย  ผู้ประกอบการ  เกษตรกร ฐานข้อมูลระบบการผลิตถั่วลิสง ในแต่ละแหล่งปลูกที่ส าคัญ
เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง 

 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 2 แสดงช่วงเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวถั่วลิสง ในพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสง 5 จังหวัด 

เดือน 
ช่วงปลูก (ร้อยละ)  ช่วงเก็บเกี่ยว (ร้อยละ) 

กาฬสินธุ ์ ขอนแก่น เชียงใหม่ อุดรธานี มหาสารคาม  กาฬสินธุ ์ ขอนแก่น เชียงใหม่ อุดรธานี มหาสารคาม 
มกราคม  - 12.94 3.47 30.00  -   -  - 6.25  -  - 
กุมภาพนัธ ์  -  - 15.29  -  -   -  -  -  -  - 
มีนาคม  -  - 3.47  -  -   - 2.35  -  -  - 
เมษายน 37.00 9.41 0.69  - 34.09   - 21.18  - 50.00  - 
พฤษภาคม 63.00 63.53 26.39  - 34.09   - 3.53 1.39  -  - 
มิถุนายน  -  - 1.39 45.00 12.50   -  - 21.53  -  - 
กรกฎาคม  -  - 9.72 5.00 19.32  37.36 14.12 0.69  -  - 
สิงหาคม  -  - 18.75  -  -  62.64 58.82 25.69  - 68.97 
กันยายน  -  - 18.75  -  -   -  - 2.78 50.00 19.54 
ตุลาคม  -  - 1.39  -  -   -  - 6.25  - 11.49 
พฤศจิกายน  -  -  -  -  -   -  - 12.5  -  - 
ธันวาคม  - 14.12 0.69 20.00  -   -  - 22.92  -  - 
รวม 100 100 100 100 100  100 100 100 100 100 

 
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของพันธุ์ถั่วลิสงที่ใช้ปลูกในพื้นที่ 5 จังหวัด 

พันธุ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เชียงใหม่ อุดรธานี มหาสารคาม 

ขอนแก่น5 20.88 33.33 - 8.70 27.27 
ขอนแก่น6 2.2 40.86 - 17.39 7.07 
ไทนาน9 76.92 19.35 - 73.91 65.66 
กาฬสินธุ์1 - - 10.74 - - 
กาฬสินธุ์2 - 3.23 76.51 - - 
ล าปาง - - 12.75 - - 
อ่ืนๆ - 3.23 - - - 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ปลูกถั่วลิสงในช่วงเดือนปลูกท่ีต่างกัน 
 



 

 
ภาพที่ 2 แสดงฐานข้อมูลการผลิตถั่วลิสง 

 
11. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสงในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เชียงใหม่ 
อุบลราชธานี และสงขลา ได้ข้อมูลมูลเบื้องต้น คือจังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี และ มหาสารคาม ส่วนใหญ่
ปลูกพันธุ์ไทนาน9 ส่วนจังหวัดเชียงใหม่นิยมปลูกพันธุ์กาฬสินธุ์2 พบปัญหาโรคโคนเน่าขาวร้อยละ 23.2 
นิยมใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชร้อยละ 90  ในจังหวัดอุบลราชธานี นิยมปลูกพันธุ์ไทนาน9 ร้อยละ 80.1 พบ
ปัญหาโรคโคนเน่าขาดร้อยละ 45.2  จังหวัดขอนแก่น  ปลูกพันธุ์ขอนแก่น6 ร้อยละ 66 ขอนแก่น5 ร้อย
ละ 24 และจังหวัดอุดรธานี นิยมปลูกพันธุ์ไทนาน9 ร้อยละ65  ขอนแก่น6 ร้อยละ 25  นิยมปลูกหลังนา 
แถวคู่ เป็นพืชเดี่ยว  พบปัญหาโรคโคนเน่าขาว ร้อยละ 20 ในจังหวัดอุบลราชธานี นิยมปลูกพันธุ์ไทนาน9 
ร้อยละ 80.1 พบปัญหาโรคโคนเน่าขาดร้อยละ 45.2   จังหวัดขอนแก่น ปลูกพันธุ์ขอนแก่น6 ร้อยละ 66 
ขอนแก่น5 ร้อยละ 24 และจังหวัดอุดรธานี นิยมปลูกพันธุ์ไทนาน9 ร้อยละ65  ขอนแก่น6 ร้อยละ 25  
นิยมปลูกหลังนา แถวคู่ เป็นพืชเดี่ยว  ช่วงเวลาปลูกส่วนใหญ่ปลูกในเดือนเมษายน -พฤษภาคม  และ
ธันวาคม-มกราคม  พบปัญหาโรคโคนเน่าขาว ร้อยละ 20 จังหวัดลพบุรีส่วนใหญ่ปลูกถ่ัวลิสงลาย และขาย
เป็นฝักต้ม ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ถั่วพวงและอีโล้น   ขัอมูลที่ได้น ามาใช้ในการค านวณ
ผลผลิตจาก แบบจ าลองการเจริญเติบโตของพืชเพ่ือประมาณการผลผลิต โดยมีการเพิ่มเงื่อนไขในส่วนของ
วันปลูก หรือเงื่อนไขอ่ืนเพ่ือเป็นกรณีศึกษาต่อไป นอกจากนี้มีการแบ่งฐานข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 1.
สถานการณ์และข้อมูลพื้นฐานถั่วลิสง  2)ระบบการผลิต และการตลาด 3.เทคโนโลยีการผลิต และ4.แผนที่
สารสนเทศ  

12. การน าผลงานใช้ประโยชน์ 
 ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานวิจัย 

13. ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณผู้อ านวยการ นักวิชาการ และพนักงาน ของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ที่ให้ความ

อนุเคราะห์ในการจัดท าการทดลองจนกระทั่งได้ข้อมูลเพื่อน ามาเสนอในรายงานฉบับนี้ 

14. เอกสารอ้างอิง 
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