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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย : ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาค
กลางและภาคตะวันตก 

 
2. โครงการวิจัย  : ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่ภาคกลาง

และภาคตะวันตก 
      กิจกรรม : ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนทีจ่ังหวัด

อุทัยธานี 
      กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) : - 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : ทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยชีวภาพในการผลิต

ถั่วเขียวผิวมันหลังนา จังหวัดอุทัยธานี 

 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  :  Fertilizer test based on soil analysis with biofertilizer for 
mungbean production in Uthai Thani Province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง    : สมบัติ  บวรพรเมธี  ศวพ.อุทัยธานี  สวพ.5 ชัยนาท 
ผู้ร่วมงาน                    : สุภาพร  สุขโต         ศวพ.อุทัยธานี  สวพ.5 ชัยนาท 
        สุกัญญา  สอนใจ ศวพ.อุทัยธานี  สวพ.5 ชัยนาท 

      สงัด  ดวงแก้ว  ศวพ.อุทัยธานี  สวพ.5 ชัยนาท 
  นางนงลักษ์  ปั้นลาย  ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี 

 
5. บทคัดย่อ : ทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยชีวภาพในการผลิตถั่วเขียวผิวมันหลังนา 

จังหวัดอุทัยธานี  ด าเนินการทดสอบเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2560 วางแผนการทดลองแบบ 
RCB 2 ซ้ า 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีทดสอบเป็นการน าการใช้ปุ๋ย
ตามเนื้อดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมเปรียบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกรที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ย
ชีวภาพไรโซเบียม  ในปี 2559 ท าการคัดเลือกเกษตรกรในเขตอ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 10 
ราย ได้แก่ นางปราณีย์ กีตา  นายไพศาล จันมี  นางวันนา ทองมา  นายโกมิล อ่อนศรี  นางทวาย จิต
สนอง  นายอุเทน จิตสนอง  นายประสาท แก้วกัญหา  นางสาววรรณภา กุดแยง  นางสุดใจ เปยาคม  
และนางลออ เชี่ยวการนา  จากการเก็บข้อมูลจ านวน 8 ราย พบว่า  มีผลผลิตเฉลี่ย 169 กิโลกรัมต่อไร่ สูง
กกว่าการไม่ใช้การใช้ปุ๋ยตามเนื้อดินและปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ที่มีผลผลิตเฉลี่ย 155 กิโลกรัมต่อไร ่  และมี
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) เฉลี่ย 1.72 ต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีผลตอบแทนต่อการลงทุน 1.81  
ในปี 2560 ท าการคัดเลือกเกษตรกรในเขตอ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 10 ราย ได้แก่ นายไชยา 
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บุญขันธ์  นายวันชัย มัทวรัตน์  นายสังเวียน เพ็ญเขตรวิทย์  นางชะลอ อินลอย  นางทิวา ยอดวิถ ี  นาย
สมเกียรติ สมัครกสิกิจ  นายยม เจริญสาริกิจ  นางมณี พิลึก  นางสาวฐานียา อาภาศิริผล  และนาย
สังเวียน สมัครกสิกิจ พบว่า การใช้ปุ๋ยตามเนื้อดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมมีผลผลิตเฉลี่ย 170.6 
กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 104.0 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้ผลตอบแทนต่อการ
ลงทุนของการใช้ปุ๋ยตามเนื้อดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมมีค่า 2.20 สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรมี
อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนเฉลี่ย 1.85 โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจากรายได้ที่เพ่ิมข้ึนมา
จากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น 

Abstract : This had tested the use of the fertilizer according to the soil analysis together with 
the bio-fertilizer in producing the oily skin green bean, UthaiThani Province. This had 
operated the test on October, 2015 to September, 2017. This had planned the test in the 
RCB 2 form repeatedly for 2 processes that was the agriculturist process and test process. 
This was bringing to use the fertilizer according to the soil texture together with the use of 
the rhizobium bio-fertilizer to compare with the agriculturist process that had never put the 
chemical fertilizer and the rhizobium bio-fertilizer. In the year of 2016, this had done the 
selection of agriculturists in the area of Huaykot District, UthaiThani Province for the number 
of 10 persons such as, Mrs. Pranee Keeta, Mr. Phaisal Chanmee, Mrs. Wanna  Thongma, Mr. 
Komil Onsri, Mrs. Tawai Jitsanong, Mr. Uthen Jitsanong, Mr. Prasart Kaewkunha, Ms. 
Wannapha Kudyang, Mrs. Sudjai Peyakom and Mrs. Laor Chiawkarnna. From gathering the 
information for the number of 8 persons, this had found that this had the average 
productivity for 169 kgs per rai that was higher than the not using of the fertilizer according 
to the soil texture and the rhizobium bio-fertilizer that had the average productivity for 155 
kgs per rai and this had the benefit cost ratio (BCR) that had the average of 1.72 that was 
lower than the agriculturist process that had the BCR at 1.81. In the year of 2017, this had 
done the selection of agriculturists in the area of Tuptun District, UthaiThani Province for the 
number of 10 persons such as, Mr. Chaiya Boonkun, Mr. Wanchai Matwarat, Mr. Sangwien 
Penketrawit, Mrs. Chalor Inloy, Mrs. Thiwa Yodwithi, Mr. Somkiat Samukkasikij, Mr. Yom 
Charoensarikij, Mrs. Manee Piluek, Ms. Thaneeya Arphasiripol and Mr. Sangwien Samukkasikij. 
This had found that the use of the fertilizer according to the soil texture together with the 
rhizobium bio-fertilizer that had the average productivity at 170.6 kgs per rai. This was higher 
than the agriculturist process that had the average productivity at 104.0 kgs per rai. This 
would make the BCR of using the fertilizer according to the soil texture together with the 
use of the rhizobium bio-fertilizer that had the value at 2.20 that was higher than the 
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agriculturist process that had the average BCR at 1.85 by this had no the difference in the 
statistic due to the revenue was increased from the increased cost. 

 
ค าน า : จังหวัดอุทัยธานี ในปี 2559/2560 มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2559 ถึงเดือน
เมษายน 2560 รวม 173,283 ไร่ มีพ้ืนที่เก็บเก่ียว 116,282 ไร่  ผลผลิตรวม 80,550 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 692.7 
กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนถั่วเขียวผิวมัน ในปี 2559/2560 มีพ้ืนที่ปลูก 21,646 ไร่ มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 14,807 ไร่ 
ผลผลิตรวม 1,497 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 101 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2560) จากข้อมูล
ดังกล่าวพบว่า มีพ้ืนที่ที่ไม่ได้เก็บเก่ียว 31.01 % เนื่องจากเกษตรกรมีปัญหาการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ 
และมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูถั่วในการผลิตไม่ถูกต้อง จากการสอบถามจากเกษตรกร ในการผลิตถั่วเขียวผิว
มันมีการฉีดปุ๋ยเคมีและอาหารเสริม และสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ท าให้ต้นทุนการ
ผลิตสูง แนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิตถั่วเขียวคือ การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม จะช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตโดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน และไม่ท าให้ผลผลิตลดลง (ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร, 2555) ซ่ึงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงควรมีการ
น าเทคโนโลยีการปลูกถ่ัวเขียวผิวมันหลังนาเพ่ือเป็นการยกระดับผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดพ้ืนที่ปลูก
ข้าวนาปรัง 

  
6. วิธีด าเนินการ                         :  
       - อุปกรณ์ - ถั่วเขียวผิวมันพันธุ์ชัยนาท84-1 

- วัสดุการเกษตรได้แก่ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0, 18-46-0 และ0-0-60 สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช ได้แก่ สารไทอะมีโทแซม อะบาเม็กติน ไซเปอร์เมธิน 

- อุปกรณ์การวัด ได้แก่ เครื่องชั่ง ขนาด 15 กิโลกรัม    
- อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล กระดาษ กล้องถ่ายภาพ 

- แบบและวิธีการทดลอง 
2.1  แผนการทดลอง RCB จ านวน  2 ซ้ า 
2.2  กรรมวิธีทดสอบ  2 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบ โดย

ด าเนินการในพ้ืนที่เกษตรกรจ านวน  10 ราย ๆ ละ  2 ไร่ ดังนี้ 
วิธีปฏิบัติ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

1. การใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าเนื้อดิน โดยใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมทั้งหมดช่วงเตรียมดิน (กรมวิชาการเกษตร, 
2553 และกลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย
พืชไร่, 2541) 

2.ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ไม่คลุกไรโซเบียม คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมถั่วเขียว 
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ส่วนการปฏิบัติด้านอื่นในทั้ง 2 กรรมวิธีจะมีวิธีการปฏิบัติงานดังนี้ คือ 
1. การเตรียมดิน ไถด้วยผาลสาม 1 ครั้ง ลึก 20-30 เซนติเมตร และตากดิน 7-10 วัน พรวน

ด้วยผาลเจ็ด 1 ครั้ง แล้วคราดเก็บเศษซากวัชพืชออกจากแปลง จากนั้นหว่านปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินทั้งหมด 
2. ก่อนปลูกจะท าการให้น้ า จากนั้นท าการวิธีหว่านเมล็ดถั่วเขียว อัตราเมล็ดพันธุ์ 5-7 

กิโลกรัมต่อไร่ ที่คลุกเมล็ดด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมถั่วเขียวแล้ว 
3. พันธุ์ถั่วเขียว ใช้พันธุ์ชัยนาท 72  
4. การก าจัดวัชพืช ปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
5. การป้องกันก าจัดแมลงปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
6. การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวกรรมวิธีละ 3 จุด ๆ ละ 12 ตารางเมตร 

 - วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานีที่ เป็นแหล่งปลูกถั่วเขียวโดยใช้

หลักการท างานแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม  จ านวน 10 แปลง  มีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
3.1 การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย 
3.2 วิเคราะห์พ้ืนที่เป้าหมายในจังหวัดอุทัยธานีส ารวจพื้นที่และสัมภาษณ์เกษตรกรคัดเลือก

เกษตรกรที่มีความพร้อมท าแปลงทดสอบ 
3.3 การวางแผนการวิจัย รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นปัญหาในการผลิตถั่ว

เขียวของเกษตรกร  
3.4 ด าเนินการวิจัย โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างดินก่อนปลูก เพ่ือวิเคราะห์หา pH,ปริมาณ N 

,P2O5, K2O ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและคลุกเมล็ดถั่วเขียวด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและปลูกถั่วเขียวตาม
กรรมวิธีที่ก าหนด 

3.5 สรุปผลการทดสอบเปรียบเทียบกันทั้ง 2 กรรมวิธี 
 

   - การบันทึกข้อมูล 
 1. สุ่มเก็บข้อมูลในพื้นที่ 2 ไร่ จ านวน 1 แปลง  
 2. เก็บข้อมูล น้ าหนักผลผลิตสถานการณร์ะบาดของโรคแมลง และอาการผิดปกติต่างๆ 
 3. เก็บข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย ต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทน 

- ต้นทุนด้านปัจจัยการผลิต เช่น ค่าเตรียมแปลง ค่าปุ๋ยคอก ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมี 
- ต้นทุนด้านแรงงาน เช่น ค่าจ้างเตรียมแปลง ค่าจ้างก าจัดวัชพืช ค่าจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ค่าจ้างพ่นสารเคมี  
- ต้นทุนอื่นๆ เช่น ค่าขนส่ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. วิเคราะห์ผลต่างของผลผลิต (Yield Gap Analysis)  
2. วิเคราะห์สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) 



5 

- เวลาและสถานที่ - ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี เริม่ต้น เดือนตุลาคม 2558 และสิ้นสุด เดือน
กันยายน 2560 

- สถานที่ท าการทดลอง เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวหลังนาในพ้ืนที่ อ าเภอ
ห้วยคต และอ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ปี 2559 ด าเนินการในพ้ืนที่ ต าบลสุขฤทัย  อ าเภอห้วยคต  จังหวัดอุทัยธานี มีเกษตรกรเข้าร่วม

จ านวน 10 ราย รวมเป็นพ้ืนที่  20 ไร่ จากการทดลอง มีเกษตรกร 2 รายมีปัญหาน้ าท่วมแปลงท าให้ผลผลิตที่ได้
ต่ า จึงน ามาวิเคราะห์ 8 ราย รายระเอียดดังตารางที่  

ผลผลิต พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 155 กิโลกรัมต่อไร่  เกษตรกรที่ได้ผลผลิตสูงสุด 
คือ นางปราณีย์  กีตา มีผลผลิต 222 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ นายอุเทน  จิตสนอง นางวันนา  ทองมา 
นางสาววรรณภา  กุดแยง  นางสุดใจ  เปยาคม  นางลออ  เชี่ยวการนา  นายไพศาล  จันมี  และนายโกมิล  
อ่อนศรี ให้ผลผลิต 196 192 189 129 109 104 และ 104 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีทดสอบ มี
ผลผลิตเฉลี่ย 169 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรที่ได้ผลผลิตสูงสุด คือ นางวันนา  ทองมา มีผลผลิต 212 กิโลกรัม
ต่อไร่ รองลงมา คือ นางลออ  เชี่ยวการนา  นายอุเทน  จิตสนอง  นางสาววรรณภา  กุดแยง  นายไพศาล  จัน
มี  นางปราณีย์  กีตา  นางสุดใจ  เปยาคม และนายโกมิล  อ่อนศรี  ให้ผลผลิต 197 182 174 171 162 150 
และ 105 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  เนื่องจากในช่วงเวลาปลูกมีฝนตก และเกิดน้ าท่วม ท าให้ผลผลิตเสียหาย 
2 ราย คือ นางทวาย  จิตสนอง และนายประสาท  แก้วกัญหา  

รายได้ มาจากการจ าหน่ายผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรในพ้ืนที่เฉลี่ย 38 บาทต่อกิโลกรัม  พบว่า  
กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 5,871 บาทต่อไร่  เกษตรกรที่มีรายได้สูงสุด คือ  นางปราณีย์  กีตา มีรายได้ 
8,436 บาทต่อไร่ รองลงมา คือ นายอุเทน  จิตสนอง นางวันนา  ทองมา นางสาววรรณภา  กุดแยง  นางสุดใจ  
เปยาคม  นางลออ  เชี่ยวการนา  นายไพศาล  จันมี  และนายโกมิล  อ่อนศรี  มีรายได้ 7,448 7,296 7,182 
4,560 4,142 3,952 และ 3,952 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีทดสอบ มีรายได้เฉลี่ย 6,427 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เกษตรกรที่ได้รายได้สูงสุด คือ นางวันนา  ทองมา มีรายได้ 8,056 บาทต่อไร่ รองลงมา คือ นางลออ  เชี่ยว
การนา  นายอุเทน  จิตสนอง  นางสาววรรณภา  กุดแยง  นายไพศาล  จันมี  นางปราณีย์  กีตา  นางสุดใจ  
เปยาคม  และนายโกมิล  อ่อนศรี มีรายได้ 7,486 6,916 6,612 6,498 6,156 5,700 และ 3,990 บาทต่อไร่ 
ตามล าดับ  

ต้นทุนการผลิต พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิต 3,340 บาทต่อไร่ เกษตรกรที่มีต้นทุน
การผลิตสูงสุด คือ นางปราณีย์  กีตา มีต้นทุนการผลิต 3,390 บาทต่อไร่ รองลงมา คือ นางวันนา  ทองมา  
นางลออ  เชี่ยวการนา  นายอุเทน  จิตสนอง  นางสุดใจ  เปยาคม  นายไพศาล  จันมี  นายโกมิล  อ่อนศรี  
และนางสาววรรณภา  กุดแยง มีต้นทุนการผลิต 3,380  3,380  3,290  3,250  3,240  3,240  และ 2,850 
บาทต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีทดสอบ ไร่ เกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตสูงสุด คือ นางปราณีย์  กีตา มี
ต้นทุนการผลิต 3,390 บาทต่อไร่ รองลงมา คือ นางวันนา  ทองมา  นางลออ  เชี่ยวการนา    นายอุเทน  จิต
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สนอง  นางสุดใจ  เปยาคม  นายไพศาล  จันมี  นายโกมิล  อ่อนศรี  และนางสาววรรณภา  กุดแยง มีต้นทุน
การผลิต 3,872  3,872  3,782  3,742  3,732  3,732 และ 3,342 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) กรรมวิธีเกษตรกร มีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนเฉลี่ย 
1.60  เกษตรกรที่มีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนสูงสุด คือ นางสาววรรณภา  กุดแยง  มีอัตราผลตอบแทน
ต่อการลงทุนเฉลี่ย 2.52 รองลงมา คือ นางปราณีย์  กีตา  นายอุเทน  จิตสนอง  นางวันนา  ทองมา  นางสุดใจ  
เปยาคม  นางลออ  เชี่ยวการนา  นายไพศาล  จันมี  และนายโกมิล  อ่อนศรี  มีอัตราผลตอบแทนต่อการ
ลงทุน 2.49  2.26  2.16  1.40  1.23  1.22 และ 1.22  กรรมวิธีทดสอบมีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 
1.53 เกษตรกรที่มีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนสูงสุด คือ  นางวันนา  ทองมา มีอัตราผลตอบแทนต่อการ
ลงทุน 1.53 รองลงมา คือ นางสาววรรณภา  กุดแยง  นางลออ  เชี่ยวการนา  นายอุเทน  จิตสนอง  นาย
ไพศาล  จันมี  นางปราณีย์  กีตา  นางสุดใจ  เปยาคม และนายโกมิล  อ่อนศรี  มีอัตราผลตอบแทนต่อการ
ลงทุน 1.98  1.93  1.83  1.74  1.59  1.52 และ 1.07 ตามล าดับ 

จากผลการทดลอง พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนเฉลี่ยของกรรมวิธีเกษตรกรสูงกว่า
กรรมวิธีทดสอบ  เนื่องจากกรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ท าให้รายได้สูงกว่า
ประกอบกับมตี้นทุนการผลิตต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกร 

 
ปี 2560 ด าเนินการในพ้ืนที่ ต าบลโคกหม้อ  อ าเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี มีเกษตรกรเข้าร่วม

จ านวน 10 ราย รวมเป็นพ้ืนที่  20 ไร่ จากการทดลอง รายระเอียดดังตารางที่  
ผลผลิต พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 104.0 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรที่ได้ผลผลิต

สูงสุด คือ นายวันชัย  มัทวรัตน์ มีผลผลิต 126.4 กิโลกรัมต่อไร่  รองลงมา  คือ  นางทิวา ยอดวิถี  นางสาว
ฐานียา  อาภาศิริผล  นางชะลอ  อินลอย  นายสังเวียน สมัครกสิกิจ  นายสังเวียน  เพ็ญเขตรวิทย์  นาย
สมเกียรติ  สมัครกสิกิจ  นายยม  เจริญสาริกิจ  นายไชยา  บุญขันธ์ และนางมณี  พิลึก  มีผลผลิต 124.8  
120.0  115.2  113.6  105.6  97.6  96.0  75.2  และ 65.6 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีทดสอบ 
มีผลผลิตเฉลี่ย 170.6 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรที่ได้ผลผลิตสูงสุด คือ นายสมเกียรติ  สมัครกสิกิจ  มีผลผลิต
เฉลี่ย 224.0 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ นายสังเวียน  เพ็ญเขตรวิทย์  นางสาวฐานียา  อาภาศิริผล  นายไช
ยา  บุญขันธ์  นายยม  เจริญสาริกิจ  นางชะลอ  อินลอย  นายสังเวียน สมัครกสิกิจ  นางทิวา  ยอดวิถี  นาง
มณี  พิลึก และนายวันชัย  มัทวรัตน์  ให้ผลผลิตเฉลี่ย 200.8  190.4  174.4  168.8  166.4  158.4  148.8  
139.2 และ 134.4 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ โดยกรรมวิธีทดสอบท าให้ผลผลิตแตกต่างจากกรรมวิธีเกษตรกร 

รายได้ มาจากการจ าหน่ายผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรในพื้นที่เฉลี่ย 26.25 บาทต่อกิโลกรัม  
พบว่า  กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 2,730 บาทต่อไร่  เกษตรกรที่มีรายได้สูงสุด คือ นายวันชัย มัทวรัตน์ 
มีรายได้ 3,318 บาทต่อไร่ รองลงมา คือ นางทิวา ยอดวิถี  นางสาวฐานียา อาภาศิริผล  นางชะลอ อินลอย  
นายสังเวียน สมัครกสิกิจ  นายสังเวียน เพ็ญเขตรวิทย์  นายสมเกียรติ สมัครกสิกิจ  นายยม เจริญสาริกิจ  
นายไชยา  บุญขันธ์ และนางมณี  พิลึก  มีรายได้ 3,276  3,150  3,024  2,982  2,772  2,562  2,520  
1,974  และ 1,722 บาทต่อไร่ ตามล าดับ   ส่วนกรรมวิธีทดสอบ  มีรายได้ 4,477 กิโลกรัมต่อไร่  เกษตรกร
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ที่ได้รายได้สูงสุด คือ นายสมเกียรติ  สมัครกสิกิจ  มีรายได้ 5,880 บาทต่อไร่  รองลงมา  คือ นายสังเวียน  
เพ็ญเขตรวิทย์  นางสาวฐานียา อาภาศิริผล  นายไชยา บุญขันธ์  นายยม เจริญสาริกิจ  นางชะลอ อินลอย   
นายสังเวียน สมัครกสิกิจ  นางทิวา ยอดวิถี  นางมณี พิลึก  และนายวันชัย มัทวรัตน์   มีรายได้ 5,271  
4,998  4,578  4,431  4,368  4,158  3,906  3,654  และ 3,528 บาทต่อไร่ ตามล าดับ  โดยกรรมวิธี
ทดสอบท าให้รายได้แตกต่างจากกรรมวิธีเกษตรกร 

ต้นทุนการผลิต พบว่า   กรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 1,502 บาทต่อไร่   เกษตรกรที่
มีต้นทุนการผลิตสูงสุด คือ นางทิวา ยอดวิถี  มีต้นทุนการผลิต 1,885 บาทต่อไร่ รองลงมา คือ นางชะลอ อินลอย  
นายสมเกียรติ  สมัครกสิกิจ  นายสังเวียน สมัครกสิกิจ  นายไชยา  บุญขันธ์  นายวันชัย  มัทวรัตน์  นายยม  
เจริญสาริกิจ  นายสังเวียน เพ็ญเขตรวิทย์  นางมณี พิลึก  และนางสาวฐานียา อาภาศิริผล  มีต้นทุนการผลิต 
1,764  1,640  1,640  1,528  1,510  1,360  1,320  1,240 และ 1,130 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธี
ทดสอบ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,108 บาทต่อไร่ เกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตสูงสุด คือ นางทิวา ยอดวิถี มี
ต้นทุนการผลิต 2,488 บาทต่อไร่ รองลงมา คือ นางชะลอ อินลอย  นายสมเกียรติ สมัครกสิกิจ  นายสังเวียน 
สมัครกสิกิจ  นายสังเวียน เพ็ญเขตรวิทย์  นายไชยา บุญขันธ์  นางมณี พิลึก  นายวันชัย มัทวรัตน์  นายยม  
เจริญสาริกิจ  และนางสาวฐานียา อาภาศิริผล  มีต้นทุนการผลิต 2,346  2,220  2,220  2,190  2,110  
2,105  2,100  1,990 และ 1,312 บาทต่อไร่ ตามล าดับ โดยกรรมวิธีทดสอบท าให้ต้นทุนการผลิตแตกต่าง
จากกรรมวิธีเกษตรกร 

อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) กรรมวิธีเกษตรกรมีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนเฉลี่ย 
1.85 เกษตรกรที่มีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนสูงสุด คือ นางสาวฐานียา อาภาศิริผล มีอัตราผลตอบแทน
ต่อการลงทุนเฉลี่ย 2.79 รองลงมา คือ นายวันชัย มัทวรัตน์  นายสังเวียน เพ็ญเขตรวิทย์  นายยม เจริญสาริกิจ  
นายสังเวียน สมัครกสิกิจ  นางทิวา ยอดวิถี  นางชะลอ อินลอย  นายสมเกียรติ สมัครกสิกิจ  นางมณี พิลึก 
และนายไชยา บุญขันธ์  มีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 2.20  2.10  1.85  1.82  1.74  1.71  1.56  1.39 
และ 1.29 กรรมวิธีทดสอบมีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 2.20 เกษตรกรที่มีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน
สูงสุด คือ  นางสาวฐานียา อาภาศิริผล มีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 3.81 รองลงมา คือ นายสมเกียรติ  
สมัครกสิกิจ  นายสังเวียน เพ็ญเขตรวิทย์  นายยม เจริญสาริกิจ  นายไชยา บุญขันธ์  นายสังเวียน สมัครกสิกิจ  
นางชะลอ อินลอย  นางมณี พิลึก  นายวันชัย มัทวรัตน์  และนางทิวา ยอดวิถี  มีอัตราผลตอบแทนต่อการ
ลงทุน 2.65  2.41  2.23  2.17  1.87  1.86  1.74  1.68 และ 1.57  ตามล าดับ โดยกรรมวิธีทดสอบท าให้
ต้นทุนการผลิตไม่แตกต่างจากกรรมวิธีเกษตรกร เนื่องจากกรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร ท าให้รายได้สูงกว่าประกอบกับมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกร 

 
8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

จากการทดสอบ พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีตามเนื้อดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมท าให้ผลผลิต 
รายได้ ต้นทุนการผลิต มีความแตกต่างกับการไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม แต่ไม่มีผลต่อ
ผลตอบแทนต่อการลงทุน 
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9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

น าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการผลิตถั่วเขียวผิวมันหลังนาในจังหวัดอุทัยธานี เพ่ือการ
พัฒนาเทคโนโลยี และการวิจัยถั่วเขียวผิวมันในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี อีกท้ังเป็นแนวทางในการเพ่ิม
ผลผลิตของเกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานีต่อไป  

 
10. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  :  

ขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการร่วมท าการทดสอบเทคโนโลยี อบรบและ
การติดตามสอบถาม ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีเ่กษตรอ าเภอห้วยคตและอ าเภอทัพทันที่ช่วยในการ
ประสานงานต่าง ๆ  

 
12. เอกสารอ้างอิง :  

กรมวิชาการเกษตร. 2553. ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์. เอกสารวิชาการล าดับที่ 1/2553. 122 หน้า 

กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ยพืชไร่. 2541. ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยพืชไร่อย่างมีประสิทธิภาพ. 
กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ยพืชไร่. กองปฐพี. กรมวิชาการเกษตร. 60 หนา้ 

ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร. 2555. ไรโซเบียม เพ่ิมผลผลิตให้พืชตระกูลถั่วกับพืช
ตระกูลถั่ว. ผลิใบปีที่ 15 ฉบับที่ 6  มิถุนายน 2555 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2560. สถิติการเกษตรของประเทศไทย 2559. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ากัด. 

 
11. ภาคผนวก :  

 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลผลผลิต ต้นทุน รายได้ ก าไร และค่าผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) ของถั่วเขียว ปี 

2559 

ชื่อ-สกุล 

กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม
ต่อไร่) 

รายได้ 
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

BCR 
ผลผลิต 
(กิโลกรัม
ต่อไร่) 

รายได้ 
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

BCR 

นางปราณีย์  กีตา  222 8,436 3,390 2.49 162 6,156 3,882 1.59 

นายไพศาล  จันมี  104 3,952 3,240 1.22 171 6,498 3,732 1.74 

นางวันนา  ทองมา 192 7,296 3,380 2.16 212 8,056 3,872 2.08 
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นายโกมิล  อ่อนศรี  104 3,952 3,240 1.22 105 3,990 3,732 1.07 

นายอุเทน  จิตสนอง 196 7,448 3,290 2.26 182 6,916 3,782 1.83 

นางสาววรรณภา  กุดแยง  189 7,182 2,850 2.52 174 6,612 3,342 1.98 

นางสุดใจ  เปยาคม 120 4,560 3,250 1.40 150 5,700 3,742 1.52 

นางลออ  เชี่ยวการนา  109 4,142 3,380 1.23 197 7,486 3,872 1.93 

รวม 155 5,871 3,253 1.81 169 6,427 3,745 1.72 

 
หมายเหตุ   - ราคาขายคิดที่ กิโลกรัมละ 38 บาท 
  - มีปัญหาน้ าท่วมท าให้ผลผลิตที่ได้ต่ า ไม่สามารถค านวณค่าทางสถิติได้ เพราะมี เกษตรกรจ านวน 

2 รายที่ถูกน้ าท่วมขังในนา (นางทวาย  จิตสนอง และนายประสาท  แก้วกัญหา) ท าให้ผลผลิต
เสียหาย และมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน 

 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลผลผลิต ต้นทุน รายได้ ก าไร และค่าผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) ของถั่วเขียว ปี 2560 
 

ชื่อ-สกุล 
ผลผลิต ต้นทุน รายได้ BCR 

เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ 
นายไชยา  บุญขันธ์ 75.2 174.4 1,528 2,110 1,974 4,578 1.29 2.17 
นายวันชัย  มัทวรัตน์ 126.4 134.4 1,510 2,100 3,318 3,528 2.20 1.68 
นายสังเวียน  เพ็ญเขตรวิทย์ 105.6 200.8 1,320 2,190 2,772 5,271 2.10 2.41 
นางชะลอ  อินลอย 115.2 166.4 1,764 2,346 3,024 4,368 1.71 1.86 
นางทิวา  ยอดวิถี 124.8 148.8 1,885 2,488 3,276 3,906 1.74 1.57 
นายสมเกียรติ  สมัครกสิกิจ 97.6 224.0 1,640 2,220 2,562 5,880 1.56 2.65 
นายยม  เจริญสาริกิจ 96.0 168.8 1,360 1,990 2,520 4,431 1.85 2.23 
นางมณี  พิลึก 65.6 139.2 1,240 2,105 1,722 3,654 1.39 1.74 
นางสาวฐานียา  อาภาศิริผล 120.0 190.4 1,130 1,312 3,150 4,998 2.79 3.81 
นายสังเวียน สมัครกสิกิจ 113.6 158.4 1,640 2,220 2,982 4,158 1.82 1.87 

ค่าเฉลี่ย 104.0 170.6 1,502 2.108 2,730 4,477 1.85 2.20 
T-Test ** ** ** ns 

หมายเหตุ   - ราคาขายคิดที่ กิโลกรัมละ 26.25 บาท 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลผลผลิตถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท84-1 ปลูกหลังนา ปี 2560 
 

ชื่อ กรรมวิธี 
จ านวนต้น 
(ต้น/ตรม.) 

จ านวนฝัก 
(ฝัก/ตรม.) 

ความสูง 
(ซม.) 

จ านวนฝัก 
(ฝัก/ต้น) 

น้ าหนักเมล็ด 
(กรัม/ตรม.) 

ไชยา 
เกษตรกร 19.0 121.5 41.2 7.3 47.0 
ทดสอบ 23.0 241.5 44.0 17.2 109.0 

วันชัย  
เกษตรกร 30.0 171.0 45.3 6.8 79.0 
ทดสอบ 36.0 180.5 49.8 8.9 84.0 

สังเวียน(เพ็ญ) 
เกษตรกร 22.0 182.5 38.0 10.3 66.0 
ทดสอบ 31.0 212.0 50.7 10.4 125.5 

ชะลอ 
เกษตรกร 19.0 173.5 42.3 11.0 72.0 
ทดสอบ 17.0 229.5 49.6 12.7 104.0 

นางมณี 
เกษตรกร 18.5 87.5 35.1 4.6 41.0 
ทดสอบ 16.5 152.5 52.3 8.4 87.0 

สมเกียรติ 
เกษตรกร 21.5 129.0 41.7 7.1 61.0 
ทดสอบ 11.5 242.0 48.3 18.6 140.0 

ยม 
เกษตรกร 17.5 148.5 41.0 9.3 60.0 
ทดสอบ 23.0 250.0 48.0 10.3 105.5 

ทิวา 
เกษตรกร 26.5 182.0 48.2 6.7 78.0 
ทดสอบ 28.0 268.0 51.1 12.9 93.0 

ฐานียา 
เกษตรกร 27.5 189.0 53.9 8.6 75.0 
ทดสอบ 26.5 256.5 53.1 12.5 119.0 

สังเวียน(สมัคร) 
เกษตรกร 26.0 170.0 40.1 6.8 71.0 
ทดสอบ 27.5 221.0 42.9 14.4 99.0 

ค่าเฉลี่ย 
เกษตรกร 22.8 155.5 42.7 7.8 65.0 
ทดสอบ 24.0 225.4 49.0 12.6 106.6 

T-test ns ** ** ** ** 
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ตารางท่ี 4 ต้นทุนการผลิตถั่วเขียวหลังนา ปี 2559 

 

ชื่อ-สกุล กรรมวิธี เตรียมดิน เมล็ด ปุ๋ยเคมี ก าจัดแมลง เก็บเกี่ยว รวม 

นางปราณีย์ กีตา 
เกษตรกร 440 350 0 2,100 500 3,390 

ทดสอบ 440 350 492 2,100 500 3,882 

นายไพศาล จันมี 
เกษตรกร 400 340 0 2,000 500 3,240 

ทดสอบ 400 340 492 2,000 500 3,732 

นางวันนา ทองมา 
เกษตรกร 440 340 0 2,100 500 3,380 

ทดสอบ 440 340 492 2,100 500 3,872 

นายโกมิล อ่อนศรี 
เกษตรกร 400 340 0 2,000 500 3,240 

ทดสอบ 400 340 492 2,000 500 3,732 

นางทวาย จิตสนอง 
เกษตรกร 400 350 0 1,600 500 2,850 

ทดสอบ 400 350 492 1,600 500 3,342 

นายอุเทน จิตสนอง 
เกษตรกร 440 350 0 2,000 500 3,290 

ทดสอบ 440 350 492 2,000 500 3,782 

นายประสาท แก้วกัญหา 
เกษตรกร 400 350 0 2,100 500 3,350 

ทดสอบ 400 350 492 2,100 500 3,842 

นางสาววรรณภา กุดแยง 
เกษตรกร 400 350 0 1,600 500 2,850 

ทดสอบ 400 350 492 1,600 500 3,342 

นางสุดใจ เปยาคม 
เกษตรกร 400 350 0 2,000 500 3,250 

ทดสอบ 400 350 492 2,000 500 3,742 

นางลออ เชี่ยวการนา 
เกษตรกร 440 340 0 2,100 500 3,380 

ทดสอบ 440 340 492 2,100 500 3,872 
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รวม 
เกษตรกร 416 346 0 1,960 500 3222 

ทดสอบ 416 346 492 1,960 500 3714 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5 ต้นทุนการผลิตถั่วเขียว ปี 2560 
 

ชื่อ กรรมวิธี 
ค่าเตรียม

ดิน 
ค่าเมล็ด
พันธุ์ 

ปุ๋ยทาง
ใบ 

ค่าปุ๋ย
อินทรีย์ 

ค่า
ปุ๋ยเคมี 

ค่าก าจัด
แมลง 

ค่าเก็บ
เกี่ยว 

รวม 

นายอรุณ 
เกษตรกร 440 300 1,330 0 0 2,200 2,652 6,922 

กวก 440 300 1,330 225 675 2,200 1,935 7,105 

นางสุดารัตน์ 
เกษตรกร 600 300 705 0 0 2,100 1,242 4,947 

กวก 600 300 705 225 675 2,100 2,043 6,648 

นายไชยา 
เกษตรกร 400 300 800 0 0 2,015 2,540 6,055 

กวก 400 300 800 225 675 2,015 2,804 7,219 

นางทองทิพย์ 
เกษตรกร 440 300 780 0 0 1,200 1,242 3,962 

กวก 440 300 780 225 675 1,200 1,254 4,874 

นางน้ าค้าง 
เกษตรกร 400 300 2,148 0 0 2,250 1,032 6,130 

กวก 400 300 2,148 225 675 2,250 1,281 7,279 

นางสาวเรณู 
เกษตรกร 660 300 1,330 2,070 0 1,950 2,174 8,484 

กวก 660 300 1,330 2,270 675 1,950 2,019 9,204 

นายสมศักดิ์ 
เกษตรกร 440 300 1,330 0 0 2,200 569 4,839 

กวก 440 300 1,330 225 675 2,200 726 5,896 
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นายล าเจียก 
เกษตรกร 450 300 1,350 0 0 1,680 3,528 7,308 

กวก 450 300 1,350 225 675 1,680 3,248 7,928 

นายชาญ 
เกษตรกร 400 300 1,100 0 0 2,015 1,331 5,146 

กวก 400 300 1,100 225 675 2,015 1,664 6,379 

นางวิน 
เกษตรกร 400 300 1,400 0 0 2,850 1,209 6,159 

กวก 400 300 1,400 225 675 2,850 2,185 8,035 
 
หมายเหตุ ค่าปุ๋ยเคมีที่เท่ากัน เพราะต้องใช้ปุ๋ยเคมีตามเนื้อดิน เนื่องจากต้องใส่ขณะเตรียมดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที ่6 แสดงผลวิเคราะห์ดินและปริมาณปุ๋ยท่ีต้องใส่ รายแปลงเกษตรกร ปี 2560 

 

ที ่ ชื่อ pH OM (%) P2O5 (ppm) K2O (ppm) 

1 นายไชยา 5.95 1.53 6 60 

2 นายวันชัย 6.18 1.15 25 68 

3 นายสังเวียน(เพ็ญ) 5.31 1.21 7 44 

4 นางชะลอ 5.84 1.41 6 33 

5 นางทิวา 5.94 0.71 6 44 

6 นายสมเกียรติ 5.24 1.24 8 48 

7 นายยม 5.6 1.67 6 51 
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8 นางมณี 6.08 1.38 3 67 

9 นางสาวฐานียา 6.10 1.40 15 113 

10 นายสังเวียน(สมัคร) 5.73 2.02 8 28 

 
 

ตารางท่ี 7 การใชปุ๋้ยตามลกัษณะเน้ือดิน 
ลกัษณะเน้ือดิน ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ไม่ใช้ปุ๋ยชีวภาพ 

ดินเหนียว 
ดินร่วนเหนียว 
ดินเหนียวปนทรายแป้ง 
ดินเหนียวปนทราย 

ใส่ปุ๋ย อตัรา 0-6-3  N-P2O5-K2O 
กก./ไร่ หรือใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 
อตัรา 25 กก./ไร่ (หรือใส่ป๋ยสูตร 0-
46-0 อตัรา 15 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ย
สูตร 0-0-60 อตัรา 5 กก./ไร่) 

คร้ังแรก ใส่ปุ๋ยสูตร 19-19-19 หรือ 
16-16-8 อตัรา 30-40 กก./ไร่ คร้ังท่ี
สอง ใส่ปุ๋ย อตัรา 46-0-0 อตัรา 20 
กก./ไร่ 

ดินทราย 
ดินร่วนทราย 
ดินทรายร่วน 

ใส่ปุ๋ย อตัรา 0-9-6  N-P2O5-K2O 
กก./ไร่ หรือใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 
หรือ 10-26-26 อตัรา 30 กก./ไร่  

คร้ังแรก ใส่ปุ๋ย อตัรา 19-19-19 
หรือ 16-16-8 อตัรา 40-50 กก./ไร่ 
คร้ังท่ีสอง ใส่ปุ๋ย อตัรา 46-0-0 
อตัรา 25 กก./ไร่ 

ท่ีมา กรมวชิาการเกษตร (2553) 
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ภาพที่ 1 แสดงปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดรายวัน ระหว่างเดือน มกราคม 2559- เมษายน 

2559 (ปี 2559) 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดรายวัน ระหว่าง ธ.ค. 2559 – เม.ย. 2560 

(ปี 2560) 
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