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บทคัดย่อ 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม

ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลผลิตถั่วลิสงสภาพไร่ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์  ด าเนินการทดสอบในแปลง

เกษตรกรต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 

2561 ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ 1) กรรมวิธีทดสอบ คลุกเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม อัตรา 200 กรัม

ต่อเมล็ดพันธุ์ 15 กิโลกรัม ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 2) กรรมวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยเกรด 15-15-15 หรือ 16-16-8

อัตรา 25-35 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้ง 2 กรรมวิธีในถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 การปฎิบัติอ่ืนๆตามค าแนะน ากรมวิชาการ

เกษตรและการดูแลรักษาตามวิธีเกษตรกร ผลการทดสอบ พบว่า กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตฝักสดและฝักแห้ง

เฉลี่ย 297 และ 131 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่ให้ผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเฉลี่ย 277 และ 123 

กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้มีผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายการลงทุน (BCR) เฉลี่ย 2.44 สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อย 

10.24  ส่วนด้านคุณภาพผลผลิต พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีน้ าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 86.5 กรัม สูงกว่ากรรมวิธี

เกษตรกรที่มีน้ าหนักเฉลี่ย 79.3 กรัม นอกจากนั้นยังพบว่าเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบและการเกิดโรคโคนเน่าขาดต่ า

กว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 24.32 และ 14.6 ผลประเมินความพึงพอใจต่อเทคโนโลยี พบว่า เกษตรกรมี

ความพึงพอใจในการได้รับความรู้ด้านพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา

อุปสรรค ในระดับดีมากร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจในภาพรวมการด าเนินการวิจัย และการให้ข้อมูล

วิชาการที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ในระดับดีมากร้อยละ70 ส่วนด้านประสิทธิภาพปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและวิธีปฏิบัติ

มีความพึงพอใจในระดับดีร้อยละ 40 เกษตรกรที่ร่วมทดสอบและเกษตรกรที่มาเรียนรู้ร่วมกันยอมรับเทคโนโลยี 

  

ค าส าคัญ: ถั่วลิสง  การเพ่ิมผลผลิต  สภาพไร่ 
Keywords: Peanut, Productivity increase, Farm condition 
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เนื่องจากน าไปปฏิบัติได้จริงและสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพท าให้มีเมล็ดพันธุ์
เพียงพอต่อการปลูกในฤดูหลังนารอบต่อไป แต่เนื่องด้วยสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาท าให้ขาดพ้ืนที่ ไร่หรือที่
ดอนส าหรับการปลูกถั่วเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และปี 2561 ได้มีการขยาย
ผลเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่ให้กับเกษตรกรข้างเคียงเพ่ิมเป็น จ านวน 7 ราย พ้ืนที ่6.5 ไร่ 

 

ค าน า 

 ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) เป็นพืชตระกูลถั่วอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมน ามาบริโภค สามา
น ามาใช้บริโภคได้หลายรูปแบบ ทั้งการบริโภคสด น าไปประกอบอาหาร และขนมต่างๆ ปัจจุบันการผลิตถั่วลิสง
ไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากมีการขยายตัวของอุสาหกรรมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ิมข้ึนท า
ให้มีความต้องการถั่วลิสงสูงถึงปีละ 100,000 ตัน จึงมีการน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 2555 มี
การน าเข้าถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์ รวม 64,905 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,672 ล้านบาท ปริมาณน าเข้าสูงถึง 60 
เปอร์เซ็นต์ ของความต้องการใช้ ส่วนการส่งออกในปี 2555 มีการส่งออกถั่วลิสงปรุงแต่ง เมล็ด ฝักแห้ง และ
น้ ามัน รวม 38,832 ตัน คิดเป็นมูลค่า 789 ล้านบาท (คณิต, 2556) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีนโยบาย
ก าหนดให้ถั่วลิสงเป็นพืชที่รักษาระดับพ้ืนที่เพาะปลูก ดังนั้นแนวทางที่จะรักษาระดับพ้ืนที่เพาะปลูกก็คือ การ
เพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ การลดต้นทุนการผลิต หรือเพ่ิมผลตอบแทนแก่เกษตรกร เพ่ือจะจูงใจให้ยังคงพ้ืนที่ปลูก  
 จังหวัดสุรินทร์มี มีพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสงประมาณ 6,706 ไร่ ให้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 266 กิโลกรัมต่อไร่ 

เป็นแหล่งปลูกถั่วลิสงที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ 242 

กิโลกรัมต่อไร่ และสูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของประเทศไทย คือ 253 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

, 2556) การปลูกถั่วลิสงมีอยู่ 2 ฤดู คือ การปลูกในฤดูฝน และการปลูกในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวข้าวช่วง

เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม  โดยอาศัยน้ าชลประทาน สระ บ่อ และอาศัยความชื้นในดิน ซึ่งเกษตรกรส่วน

ใหญ่นิยมปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวข้าว เพ่ือสร้างรายได้เสริม ปรับปรุงบ ารุงดิน และเลี้ยงสัตว์ ซึ่ง

เป็นอาชีพที่เหมาะส าหรับเกษตรกรรายย่อยที่พ่ึงพาแรงงานในครอบครัว แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดองค์

ความรู้ เทคโนโลยีการจัดการการผลิตที่เหมาะสม และขาดการวางแผนการผลิตที่ดีและต่อเนื่องโดยเฉพาะด้าน

การผลิตเมล็ดพันธุ์  ที่ต้องใช้เพาะปลูกในปีถัดไป จึงต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีและมี

คุณภาพเป็นประจ าทุกปี ท าให้เมล็ดพันธุ์มีราคาแพงในฤดูปลูก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตาม เพราะร้อยละ 

31.2 ของต้นทุนการผลิตถั่วลิสงมาจากค่าเมล็ดพันธุ์  นอกจากนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่จะเก็บเมล็ดถั่วลิสงไว้ท า

พันธุ์เองและซื้อจากพ่อค้าที่กะเทาะเปลือกแล้วไปปลูก ซึ่งเป็นเมล็ดถั่วที่เก็บไว้ข้ามปี ท าให้อัตราการงอกต่ า 

ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตต่ า และมีเกษตรกรบางรายผลผลิตได้รับความเสียหายมากกว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้

เนื่องจากเมล็ดถั่วลิสงจะสูญเสียความงอกค่อนข้างเร็วจึงไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ข้ามปีได้ การเก็บเมล็ดพันธุ์

ในกระสอบป่านโดยไม่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เป็นเวลา 3 เดือน จะพบเชื้อรา Aspergillus niger 

เพ่ิมจาก 1 เป็น 13 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเก็บไว้เป็นเวลา 6 เดือน ความงอกจะลดลงจาก 92 เหลือ 47 
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เปอร์เซ็นต์ (นิลุบล และคณะ, 2535) การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในรูปทั้งฝักจะเก็บได้นานกว่าการเก็บรักษาในรูป

เมล็ด (อรวรรณ และคณะ, 2520) เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพที่ผู้บริโภคต้องการ คือ มีลักษณะตรงตามพันธุ์ 

ปราศจากโรคแมลงและสิ่งเจือปน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพได้จากพันธุ์ดี การจัดการดินปุ๋ย และการจัดการศัตรู

ถั่วลิสงที่ถูกต้องและเหมาะสม แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพของเกษตรกรต้อง

ด าเนินการแบบบูรณาการและต่อเนื่อง เน้นให้เกษตรกรในพ้ืนที่ซึ่งเป็นเจ้าของปัญหาได้ตระหนักและเข้าใจ

ปัญหามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง โดยการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ที่ได้จากผลงานวิจัยกับภูมิ

ปัญญาของเกษตรกร มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย เน้นกระบวนการมี

ส่วนร่วมของเกษตรกร เป้าหมายเพ่ือให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลตอบแทนที่สูงขึ้น มีเมล็ดพันธุ์ดีใช้

อย่างเพียงพอและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ และหาก

สามารถเชื่อมโยงสร้างกลุ่มผู้ผลิตถั่วลิสงทั้งระบบ เช่น กลุ่มผลิตเพ่ือการค้า กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์  กลุ่มแปรรูป 

และด้านการตลาด ซึ่งเป็นการวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม จึงเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความยั่งยืนในการผลิตถั่ว

ลิสงทั้งระบบ และมีเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนใช้ได้เพียงพอตลอดทั้งปี และเป็นการรักษาพ้ืนที่เพาะปลูกไดอี้กด้วย 

           
วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
ด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่ตามหลักการวิจัยระบบการท าฟาร์ม (Farming System Research) โดย

ศึกษาวิจัยในพ้ืนที่เกษตรกรโดยเกษตรกรร่วมด าเนินการ ซึ่งมีแนวทางและข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพื้นที่ (Selection of the Target Area)  
 1) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารการส่งเสริมการผลิตพืชของส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ 2) ศึกษา
ข้อมูลการขอรับรองระบบการผลิตพืช (GAP) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ 3) ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 
การส ารวจพ้ืนที่เป้าหมายจากการสัมภาษณ์เกษตรกร ได้แก่ พ้ืนที่บ้านหนองโพธิ์ ต าบลปราสาททอง อ าเภอเข
วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกถั่วลิสงหลังนาเพ่ือสร้างรายได้เสริมหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว แต่
ประสบปัญหาผลผลิตต่ าเนื่องจากขาดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต ถั่วลิสงที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น พันธุ์ 
การจัดการดินปุ๋ย และการป้องกันก าจัดโรคและแมลง  

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พื้นที่ (Area Analysis)  
 ประกอบด้วย 2.1 การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ 2.2 ด้านชีวภาพ 2.3 ด้านสังคมเศรษฐกิจ ใน
พ้ืนที่เป้าหมาย โดยการประชุมชี้แจงและจัดเวทีเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะผู้วิจัย เกษตรกร และ
ผู้น าชุมชน โดยใช้กระบวนการกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวลิสงและผู้น าเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการอภิปรายใน
กลุ่ม เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ท าให้ทราบว่าหลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิตข้าวเกษตรกรจะปลูกถั่วลิสงหลังนาเพ่ือสร้างรายได้ทุกๆปี และในระหว่างปี 2557-2558 เกษตรกร
ดังกล่าวได้เข้าร่วมทดสอบเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่นาและยอมรับเทคโนโลยีถั่วลิสงพันธุ์
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ขอนแก่น 6 การคลุกเมล็ดด้วยสารคาร์เบนดาซิม การโรยยิปซัมระยะออกดอก การยกร่องปลูก และการใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน (มัตติกา และคณะ, 2558) แต่ยังประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพในฤดูปลูก ส่งผล
ให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตาม เพราะร้อยละ 31.2 ของต้นทุนการผลิตถั่วลิสงมาจากค่าเมล็ดพันธุ์  เนื่องจากไม่
สามรถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ข้ามปีได้ จึงต้องการเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง เพ่ือ
แก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพและเป็นการลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเป็นการสร้างความยั่งยืน
ในการผลิตถั่วลิสงทั้งระบบ และมีเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนใช้ได้เพียงพอตลอดทั้งปี จึงได้เลือกพ้ืนที่บ้านหนองโพธิ์ 
ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่ว
ลิสงในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจร่วมกันในการ
เลือกใช้ปัจจัยการผลิตและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

2.1 ข้อมูลทางกายภาพ   
ข้อมูลทั่วไป 
 ต าบลปราสาททองเป็น 1 ใน 5 ต าบลของอ าเภอเขวาสินรินทร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
อ าเภอ   เขวาสินรินทร์ ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 22 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน 13 
หมู่บ้าน จ านวน 1,090 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 5,338 คน มีเนื้อที่ทั้งหมด 28,541 ไร่ เป็นพ้ืนที่ท า
การเกษตร ประมาณ 26,779 ไร่ พ้ืนที่ชุมชน 1,762 ไร่ เกษตรกรจะท าการเกษตรตามฤดูกาลเท่านั้นเนื่องจาก
การประกอบกิจกรรมหลักทางการเกษตรอาศัยน้ าฝน ส าหรับเกษตรกรที่ร่วมทดสอบจะใช้น้ าจาก สระ และบ่อ 
ในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือ       กักเก็บน้ าใช้ในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง   

ลักษณะภูมิประเทศ  
 ต าบลปราสาททอง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ลาดเอียงเล็กน้อยจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไป         
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 150 เมตร  

สภาพดินความเหมาะสมและคุณภาพดิน  
 สภาพดินต าบลปราสาททอง พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นดินทรายปนร่วน ดินทรายแป้งในพ้ืนที่ลุ่ม การระบาย
น้ าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ส าหรับพ้ืนที่ทดสอบเป็นชุดดินช านิ (Cni) ซึ่งเป็นดินทรายแป้งลึก
มาก เกิดจากตะกอนล าน้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดม
สมบูรณ์ต่ า 
 สภาพภูมิอากาศ  
 สภาพภูมิอากาศ จังหวัดสุรินทร์มีอุณหภูมิต่ าสุดในฤดูหนาวอยู่ระหว่าง 13-18 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนอยู่ระหว่าง 34-38 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัวของฝน กระจาย
ตัวทั่วถึง    ทุกหมู่บ้าน ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยของต าบลอยู่ในระดับปานกลาง การกระจายตัวของฝนไม่พบ
การทิ้งช่วงของฝนในฤดูท านา 
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ปริมาณและการกระจายตัวของน้ าฝนเฉลี่ย 5 ปี (ป ี2557-2561) 
 ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ จากสถิติปริมาณน้ าฝนย้อนหลัง 5 ปี พบว่า จังหวัดสุรินทร์มี
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,342 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ าฝนน้อยที่สุดในปี 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 1,085 มิลลิเมตร 
ปริมาณน้ าฝนมากที่สุดในปี 2560 เฉลี่ยเท่ากับ 1,588 มิลลิเมตร รองลงมาคือปี 2557 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย
เท่ากับ 1,388 มิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่าปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในรอบ 5 ปี การกระจายตัวของฝนจากสถิติปริมาณ
น้ าฝนย้อนหลัง 5 ปี จะมีฝนตกในเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม (ภาพท่ี 1) 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงปริมาณและการกระจายตัวของฝนในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2557-2561  

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ กลุ่มงานอากาศเกษตร 

2.2 ข้อมูลด้านชีวภาพ 
การปลูกพืชที่ส าคัญ 
 ข้าว ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข.15 ใช้วิธีหว่านข้าวแห้ง ระหว่างเดือน
เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม และใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืช เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน ส่วนใหญ่ใช้รถเกี่ยวนวดจากภายนอก ค่าจ้างเก็บเกี่ยวราคาแพง ประมาณ 650-700 บาทต่อไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ย 400 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่น าข้าวเปลือกไปขายให้กับโรงสีในอ าเภอจอมพระ อ าเภอ
เมืองสุรินทร์ และเข้าร่วมโครงการของรัฐ 
 หม่อนไหม เกษตรกรมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงไหมพ้ืนเมืองปีละ 4 รุ่นๆ 
ละ 10 กระด้ง เนื่องจากไหมพ้ืนเมืองมีอัตราการรอดสูงแต่ให้ผลผลิตเส้นไหมต่ า ได้แก่ พันธุ์หม่อนน้อย หม่อน
ไผ่ และพันธุ์ บร.60 เป็นต้น ลักษณะการปลูกเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกในบริเวณบ้านและที่อยู่อาศัยเพ่ือเป็น
การใช้พื้นท่ีว่างให้เกิดประโยชน์ สะดวกต่อการดูแลรักษาและการเก็บเก่ียว  

2.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
การประกอบอาชีพ 
 อาชีพหลัก ประชาชนร้อยละ 85 ประกอบอาชีพท านา  
 อาชีพรอง  ปลูหม่อนเลี้ยงไหม รับจ้างนอกภาคเกษตร เลี้ยงปศุสัตว์ ปลูกพืชเสริมรายได้หลังนา 
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การตลาด 
 เกษตรกรน าผลผลิตข้าวเปลือกไปขายให้กับโรงสีในอ าเภอจอมพระ อ าเภอเมืองสุรินทร์ และน า
ผลผลิตเข้าร่วมโครงการของรัฐ ส่วนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเกษตรกรจะมีการรวมกลุ่มเลี้ยงไหมเพ่ือทอผ้าไหม
และจ าหน่ายให้พ่อค้าทั่วไป ส าหรับถั่วลิสงจะไม่มีปัญหาด้านการตลาดเพราะส่วนใหญ่เป็นการบริโภค และ
จ าหน่ายผลผลิตในชุมชน เช่น ถั่วต้ม ถั่วคั่ว และมีพ่อค้ามารับซื้อในแปลง 
   ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนด าเนินการทดสอบ (Research Planning) 

จากการวิเคราะห์พ้ืนที่พบประเด็นปัญหาหลัก คือ เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ และมี
ราคาแพงในฤดูปลูก จึงได้วางแผนการด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัด
สุรินทร์ โดยการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงให้กับเกษตรกรที่ร่วมทดสอบ และจัดท า
แปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 เพ่ือเปรียบเทียบเทคโนโลยีตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตรกับเทคโนโลยีของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม   

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการทดสอบ (Experimentation)  
ด าเนินการทดสอบการปลูกถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 ในสภาพไร่ปลูกถั่วลิสงตามค าแนะน ากรมวิชาการ

เกษตรใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับการปลูกถ่ัวลิสงตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตรใส่ปุ๋ยตาม
วิธีเกษตรกรในพ้ืนที่เกษตรกร จ านวน 5 รายๆ ละ 2 ไร่ ตามแผนที่ก าหนดไว้โดยใช้กระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีและแปลงต้นแบบการผลิตถั่วลิสงสภาพไร่ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 
วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิต ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนผันแปร ราคาขาย และรายได้  วิเคราะห์หา
อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน ข้อมูลความพึงพอใจน าผลการทดสอบที่ให้ผลบรรลุวัตถุประสงค์และเกษตรกร
ยอมรับขยายผลเทคโนโลยีไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Assessment)  
มีการประเมินร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเกษตรกร คณะนักวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิต และ

ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนผันแปร ราคาขาย รายได้ และอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน ข้อมูลความ
พึงพอใจ เพ่ือน าผลที่ได้รับจากการประเมินไปวางแผนงานวิจัยต่อหรือใช้ก าหนดค าแนะน าแก่เกษตรกร และ
องค์กรหรือหน่วยงาน และน าผลการทดสอบที่ให้ผลบรรลุวัตถุประสงค์และเกษตรกรยอมรับขยายผลเทคโนโลยี
ไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ 

อุปกรณ์ 

1.พันธุ์พืช                            : ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6   

2.ปุ๋ยเกรด                   : 15-15-15 16-16-8  46-0-0  18-46-0 และ 0-0-60 

 3.ปุ๋ยชีวภาพ                 : ไรโซเบียม 

 4.วัสดุปรับปรุงดิน            : โดโลไมท์  ยิปซัม 

5.สารเคมีก าจัดศัตรูพืช    : สารเคมีคลุกเมล็ดก่อนปลูก ได้แก่ คาร์เบนดาซิม (50 % WP)    
                                            สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชอะลาคลอร์ 
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แบบและวิธีการทดลอง 
  แผนการทดลอง  : ไม่มี 
  กรรมวิธี  มี 2 กรรมวิธี ประกอบด้วย  
   (1) กรรมวิธีทดสอบ   : ปลูกถ่ัวลิสงตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตรใส่ปุ๋ยตามค่า 
                                                            วิเคราะห์ดิน 
   (2) กรรมวิธีเกษตรกร : ปลูกถ่ัวลิสงตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตรใส่ปุ๋ยตามวิธี 
                                                            เกษตรกร 

วิธีการ 
การทดลอง มี 2 กรรมวิธี มีวิธีปฏิบัติการทดลองที่เหมือนกัน ดังนี้ 
การเตรียมดิน 1) ปรับปรุงดินด้วยปูนโดโลไมท์อัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน ไถดะ 1 ครั้ง ตากดินทิ้งไว้ 7-

14 วัน 2) ไถพรวน 1 ครั้ง 3) ไถยกร่องสูง 20-25 เซนติเมตร ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 ระยะปลูก 50x20 
เซนติเมตร หยอดเมล็ดถั่วลิสงหลุมละ 2-3 เมล็ด คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยคาร์เบนดาซิม (50 % WP) อัตรา 5 กรัม
ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และโรยยิปซั่มระยะออกดอก อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีทดสอบคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วย
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม อัตรา 200 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 15 กิโลกรัม ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน กรรมวิธีเกษตรกรใส่
ปุ๋ยเคมีตามวิธีเกษตรกร คือ ปุ๋ยเกรด15-15-15 หรือ 16-16-8 อัตรา 25-35 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่หลังถั่วลิสงงอก 
20-30 วัน โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ ก าจัดวัชพืชโดยใช้สารอะลาคลอร์ 48 % อัตรา 150 ซีซีต่อน้ า 
20 ลิตร หลังปลูก และใช้แรงงานคนก าจัดวัชพืชหลังปลูก 3 สัปดาห์ ให้น้ าตามร่องทุก 7 วัน หลังจากนั้นให้น้ า
ทุก 10 วัน สูงถึงระดับเศษ 3 ส่วน 4 ของความลึกร่อง เมื่อพบต้นถั่วเป็นโรคโคนเน่าขาดให้ถอนท าลายนอก
แปลงพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเมื่อพบการแพร่ระบาดของศัตรูพืชในระดับเศรษฐกิจ การปฏิบัติดูแลรักษาอ่ืนๆ 
ตามวิธีของเกษตรกร เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 120 วัน หรือเมื่อสีฝักด้านในเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลด ามากกว่า 60 
% รายละเอียดของแต่ละกรรมวิธีแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงวิธีปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559-2561 

รายการ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 
การเตรียมแปลง -ไถแปลงปลูก 1-2 ครั้ง ตากดิน7-14 วันแล้วไถยกร่องใส่ปูนโดโลไมท์ เพื่อปรับปรุงดิน 
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ -ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 

-แช่อิทีฟ่อนก่อนปลูก 
-คลุกเมล็ดด้วยคาร์เบนดาซิม5 กรัมต่อเมล็ด 1 กก.  

-ไม่คลุกเมล็ดด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม -คลุกเมล็ดด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม อัตรา 
200 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 15 กก. 

การปลูก -หยอดเมล็ดถั่วลิสง หลุมละ 2-3 เมล็ด  ระยะปลูก 50 x 20 ซม. 
การใส่ปุ๋ย -ใส่ปุ๋ยเกรด 15-15-15 หรือ16-16-8 

อัตรา 25-35 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูก 3 
สัปดาห์ 

-ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน N-P2O5-K5O 
ตามค่าวิเคราะห์ดินหลังปลูก 3 สัปดาห์ 
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โรยยิปซัม  -โรยยิปซัมอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะออกดอก  
การดูแลรักษาและ
การเก็บเกี่ยว 

-ก าจัดวัชพืชโดยใช้สารอะลาคลอร์ 48% อัตรา 600 ซีซีต่อไร่หลังปลูกและใช้แรงงานคน
หลังปลูก 3 สัปดาห์ เก็บซากถั่วที่พบโรคระบาดออกจากแปลงและพ่นสารเคมีเมื่อเมื่อ
พบการแพร่ระบาดของศัตรูพืชในระดับเศรษฐกิจ 
-เก็บเก่ียวผลผลิตอายุที่ 120 วันหลังงอก 

 
การบันทึกข้อมูล 

1) คุณสมบัติดิน 
 2) วันปลูก วันเก็บเก่ียว และการปฏิบัติต่าง ๆ  
 3) ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต โดยวธิีสุ่มตัวอย่างเก็บผลผลิตขนาดพ้ืนที่ 3x4 เมตร จ านวน 4 
จุด/ไร่ 
 4) ปริมาณน้ าฝนและการกระจายระหว่าง ปี 2557-2561 รวบรวมจากสถานีวัดน้ าฝนจังหวัดสุรินทร์ 
หรือสถานีใกล้แปลงทดสอบ 

5) ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ ต้นทุนผันแปร ราคาขาย และรายได้ทีเ่ก็บจากพ้ืนที่ทดสอบ 

   การค านวณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ได้ดังนี้ 

                                   รายได้สุทธิ = รายได้ – ต้นทุนผันแปร 

  ผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) =  

BCR <น้อยกว่า 1 เท่ากับ รายได้น้อยกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการ
ผลิต 

BCR =1 เท่ากับ รายได้เท่ากับรายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นไม่มีก าไรและไม่ขาดทุนมีความ
เสี่ยงในการผลิต 

BCR >1 เท่ากับ รายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมนั้นมีก าไรมีความเสี่ยงน้อย  
BCR >1.5 เท่ากับ รายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมนั้นมีก าไรเพียงพอ สามารถท าการผลิตได้ 

ระยะเวลา   
           ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2561 

สถานที่ด าเนินงาน   

           แปลงเกษตรกรบ้านหนองโพธิ์ ต าบลปราสาททอง อ าเภอ       เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
จากผลการด าเนินงานทดสอบเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559-2561 

พบว่า 
 

     รายได ้

  ต้นทุนผันแปร 
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1. ด้านคุณสมบัติดิน 

 ลักษณะดินที่เหมาะสมส าหรับการปลูกถั่วลิสง ควรมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 5.5-6.5 ถ้า
ความเป็นกรด-ด่าง ของดินต่ ากว่า 5 จะท าให้อลูมินัมละลายออกมาจนเป็นพิษต่อถั่ว ท าให้ติดปมช้ากว่าปกติ 
ต้นถั่วจะแสดงอาการขาดธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ถ้าความเป็นกรด-ด่าง ของดินสูงกว่า 7 จะท าให้ขาดจุล
ธาตุ ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี ควรมี อินทรียวัตถุไม่น้อยกว่า 1.5 % ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์มากกว่า 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มากกว่า 80 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม และปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดม้ากกว่า 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (เสถียร, 2542) 
 ปี2559 คุณสมบัติดินแปลงทดสอบมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 4.40-5.04 ปริมาณอินทรียวัตถุ
อยู่ระหว่าง 0.81-0.93 % ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ อยู่ระหว่าง 1.95-13.97 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่ระหว่าง 33.05-122.41 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณแคลเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ อยู่ระหว่าง 289.88-795.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางภาคผนวกท่ี 4) 

ปี2560 คุณสมบัติดินแปลงทดสอบมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 4.63-6.36 ปริมาณอินทรียวัตถุ
อยู่ระหว่าง 0.80-1.04 % ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ อยู่ระหว่าง 7.46-129.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่ระหว่าง 19.30-207.70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณแคลเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ อยู่ระหว่าง 285-1,159 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางภาคผนวกท่ี 5)  

ปี2561คุณสมบัติดินแปลงทดสอบ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 4.75-6.43 ปริมาณอินทรียวัตถุ
อยู่ระหว่าง 0.56-1.12 % ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ อยู่ระหว่าง 7.57-127.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่ระหว่าง 18.60-148.70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณแคลเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ อยู่ระหว่าง 469-1,877 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางภาคผนวกท่ี 6)  

จากผลวิเคราะห์คุณสมบัติดินในแปลงทดสอบ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นดินทรายปนร่วน มีค่าความเป็น
กรด-ด่าง เฉลี่ย 5.03 ซึ่งต่ ากว่าค่าความเหมาะสม จึงแนะน าให้ปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์ อัตรา 100-200 
กิโลกรัมต่อไร่ ทิ้งไว้ประมาณ 14 วัน ก่อนปลูก ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และปริมาณโพแทสที่
แลกเปลี่ยนได้เฉลี่ย 33.53  และ 64.82 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับเหมาะสม และปริมาณแคลเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้เฉลี่ย 824 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งอยู่ในระดับสูง ส่วนปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ย 0.89 % อยู่ใน
ระดับต่ ากว่าค่าความเหมาะสม (ตารางภาคผนวกที่ 7) การใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักอัตรา 4 ตันต่อไร่ ติดต่อกัน 3 
ปี ท าให้ความเป็นกรดเป็นด่างและอินทรียวัตถุของดินเพ่ิมข้ึนโดยอินทรียวัตถุมีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 0.35 เปอร์เซ็นต์ 
ในขณะที่การใช้ถั่วพร้าเป็นพืชปุ๋ยสดมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.25 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นและความเสถียรภาพของเม็ดดินปรากฏว่าความ
หนาแน่นของอนุภาคดินมีแนวโน้มลดลง (นิรนาม, 2558)  ในขณะที่ความเสถียรของเม็ดดินมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
(เกษมสุขและอโนชา, 2544) จึงแนะน าให้ปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยหมัก หรือพืชปุ๋ยสด 
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2. ด้านผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต  
      ปี 2559 พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเฉลี่ย 350 และ 158 กิโลกรัมต่อไร่ สูง
กว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่ได้ผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเฉลี่ย 299 และ 131 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางภาคผนวกท่ี 12)
เช่นเดียวกับจ านวนต้นเก็บเกี่ยวในกรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 7,514 ต้นต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีทดสอบที่มีจ านวน
ต้นเก็บเก่ียวเฉลี่ย 7,204 ต้นต่อไร่ และด้านจ านวนฝักเก็บเกี่ยว พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 25 ฝักต่อต้น สูง
กว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีจ านวนฝักเก็บเก่ียวเฉลี่ย 24 ฝักต่อต้น (ตารางภาคผนวกท่ี 8)  
 ปี 2560 พบว่า กรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเฉลี่ย 259 และ 138 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่า
กรรมวิธีเกษตรกรที่ได้ผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเฉลี่ย 235 และ 125 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางภาคผนวกที่ 13)
ด้านจ านวนต้นเก็บเกี่ยวในกรรมวิธีทดสอบเฉลี่ย 10,720 ต้นต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีจ านวนต้นเก็บ
เกี่ยวเฉลี่ย 10,266 ต้นต่อไร่ เช่นเดียวกับจ านวนฝักเก็บเกี่ยว พบว่า กรรมวิธีทดสอบเฉลี่ย 19 ฝักต่อต้น สูงกว่า
กรรมวิธีเกษตรกรที่มีจ านวนฝักเก็บเก่ียวเฉลี่ย 17 ฝักต่อต้น (ตารางภาคผนวกท่ี 9) 
 ปี 2561 พบว่า กรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเฉลี่ย 332 และ 123 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่า
กรรมวิธีเกษตรกรที่ได้ผลผลิตฝักสดและฝักแห้งเฉลี่ย 246 และ 86 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางภาคผนวกที่ 14) ด้าน
จ านวนต้นเก็บเกี่ยวในกรรมวิธีทดสอบเฉลี่ย 8,273 ต้นต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีจ านวนต้นเก็บเกี่ยว
เฉลี่ย 7,211 ต้นต่อไร่ เช่นเดียวกับจ านวนฝักเก็บเกี่ยว พบว่า กรรมวิธีทดสอบเฉลี่ย 23 ฝักต่อต้น สูงกว่า
กรรมวิธีเกษตรกรที่มีจ านวนฝักเก็บเก่ียวเฉลี่ย 20 ฝักต่อต้น (ตารางภาคผนวกท่ี 10) 
 เมื่อคิดเฉลี่ยทั้ง 3 ปี พบว่า การปลูกถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 ตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตรร่วมกับ
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 297 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่า
กรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 6.73 จึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในการผลิตถั่วลิสงเพราะปุ๋ยชีวภาพไร
โซเบียมประกอบด้วยแบคทีเรียตระกูลไรโซเบียม ซึ่งสามารถเข้าสร้างปมที่รากและเจริญอยู่ในปมพืชตระกูลถั่ว
แบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และปลดปล่อยสารประกอบไนโตรเจนให้ถั่วได้ใช้ (กรมวิชาการเกษตร, มปป .) 
นอกจากนั้นยังพบว่าปุ๋ยที่เกษตรกรใส่มีปริมาณธาตุอาหารเฉลี่ย 3.36-3.36-3.1 กิโลกรัมของ N-P2O5-K2O 
(ตารางภาคผนวกที่ 7) ซึ่งมีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่ ากว่าค่าความเหมาะสม ประกอบกับดินที่ปลูก
ถั่วลิสงมีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้กรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตฝักสดต่อไร่สูงกว่ากรรมวิธี
เกษตรกรถึงร้อยละ 6.73 ถั่วลิสงต้องการปริมาณธาตุอาหารในอัตรา 3-9-6 กิโลกรัมต่อไรของ N-P2O5-K2O 
(กรมวิชาการเกษตร, 2553) สอดคล้องกับ (มนต์ชัย และคณะ, 2561) การขาดธาตุฟอสฟอรัสในพืชตระกูลถั่ว
ท าให้การสังเคราะห์แสง และการตรึงไนโตรเจนลดลง การเจริญเติบโตช้า ล าต้นบาง สูงชะลูด หากขาดรุนแรง 
จะออกดอกช้า การติดฝักและเมล็ดน้อย เกิดเมล็ดลีบมาก การเก็บเกี่ยวล่าช้า ส่งผลให้ผลผลิตต่ า และถ้าขาด
โพแทสเซียม ท าให้ล าต้นแคระแกร็น ปล้องสั้น การแตกแขนงลดลง เจริญเติบโตช้า ล าต้นอ่อนแอ ฝักหรือเมล็ด
มีอาการเหี่ยวย่นหรือบิดเบี้ยว ท าให้คุณภาพและปริมาณผลผลิตลดลง อาการขาดธาตุฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียม มักพบในดินที่มีอินทรียวัตถุต่ า ขาดความอุดมสมบูรณ์จากการปลูกพืชอย่างต่อเนื่อง และมีความ
เป็นกรด-ด่าง ต่ ากว่า 6 หรือระหว่าง 7.5-8.5 อย่างไรก็ตามผลผลิตในทั้ง 2 กรรมวิธียังอยู่ในระดับต่ า เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เคยปลูกถั่วฤดูฝนมาก่อนประกอบกับแหล่งปลูกอยู่ใกล้ชุมชน จึงงดใช้สารเคมีในการ
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ป้องกันก าจัดวัชพืชซึ่งเป็นปัญหาหลักส าหรับการปลูกถั่วลิสงในฤดูฝน ท าให้ต้นถั่วลิสงแห้งตายเนื่องจากการปก
คลุมของวัชพืชจึงมีจ านวนต้นเก็บเกี่ยวและผลผลิตต่ า สอดคล้องกับ (อัจรีย์, 2536) หากปลูกถั่วลิสงโดยไม่
ก าจัดวัชพืชจะท าให้ผลผลิตลดลง 30-70 ปอร์เซ็นต ์ 
3. ด้านคุณภาพผลผลิต และการเกิดโรคโคนเน่าขาด 
 ปี 2559 พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเฉลี่ย 69.27 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร
ที่มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเฉลี่ย 67.37 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบในกรรมวิธีทดสอบเฉลี่ย 15.6 
เปอร์เซ็นต์ ต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบเฉลี่ย 22.2 เปอร์เซ็นต์ ด้านน้ าหนัก 100 เมล็ด 
พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีน้ าหนักเฉลี่ย 87 กรัม สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีน้ าหนักเฉลี่ย 86 กรัม และด้านการ
เกิดโรคโคนเน่าขาดในกรรมวิธีทดสอบเฉลี่ยร้อยละ 9.4  ต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีอัตราการเกิดเฉลี่ยร้อย-
ละ 11 (ตารางภาคผนวกท่ี 16)  
 ปี 2560 พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเฉลี่ย 62.60 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร
ที่มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเฉลี่ย 61.10 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบในกรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ย 19.6 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบเฉลี่ย 27 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับการเกิดโรค    
โคนเน่าขาดในกรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 14.9 และด้าน
น้ าหนัก 100 เมล็ด ในกรรมวิธีทดสอบมีน้ าหนักเฉลี่ย 73.7 กรัม ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีน้ าหนักเฉลี่ย 
67.2 กรัม (ตารางภาคผนวกท่ี 17) 
 ปี 2561 พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเฉลี่ย 65.50 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร
ที่มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเฉลี่ย 57.80 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบในกรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ย 15.3 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบเฉลี่ย 17.4 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับการเกิดโรค    
โคนเน่าขาดในกรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 17.7 ต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 21.1 และ
ด้านน้ าหนัก 100 เมล็ด ในกรรมวิธีทดสอบมีน้ าหนักเฉลี่ย 98.7 กรัม ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีน้ าหนัก
เฉลี่ย 84.9 กรัม (ตารางภาคผนวกท่ี 18) 

เมื่อคิดเฉลี่ยทั้ง 3 ปี พบว่า การปลูกถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 ตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตรร่วมกับ
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในกรรมวิธีทดสอบมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบและการเกิดโรค
โคนเน่าขาดต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 24.32 และ 14.6 และยังมีน้ าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธี
เกษตรกรร้อยละ 8.3 ส่งผลให้มีผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 297 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 6.73 
(ตารางภาคผนวกท่ี 19)  

4. ด้านข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 
  ปี 2559 พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,231 บาทต่อไร่ ต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มี
ต้นทุนเฉลี่ย 4,353 บาทต่อไร่ และมีผลตอบแทนเฉลี่ย 4,741 บาทต่อไร่ ต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่ มี
ผลตอบแทนเฉลี่ย 7,333 บาทต่อไร่ เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) พบว่า กรรมวิธี
เกษตรกรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 สูงกว่ากรรมวิธีทดสอบทีม่ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.08 (ตารางภาคผนวกท่ี 20) 
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 ปี 2560 พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,568 บาทต่อไร่ ต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มี
ต้นทุนเฉลี่ย 4,574 บาทต่อไร่ และมีผลตอบแทนเฉลี่ย 5,808 บาทต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มี
ผลตอบแทนเฉลี่ย 4,834 บาทต่อไร่ เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) กรรมวิธีทดสอบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.99 (ตารางภาคผนวกท่ี 21) 
 ปี 2561 พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,341 บาทต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มี
ต้นทุนเฉลี่ย 4,213 บาทต่อไร่ และมีผลตอบแทนเฉลี่ย 7,286 บาทต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มี
ผลตอบแทนเฉลี่ย 4,411 บาทต่อไร่ เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) กรรมวิธีทดสอบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.0 (ตารางภาคผนวกท่ี 22) 

เมื่อคิดเฉลี่ยทั้ง 3 ปี พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีผลตอบแทนเฉลี่ย 5,945 บาทต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร ร้อยละ 7.04 ในขณะที่มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยเท่ากัน 4,380 บาทต่อไร่ อย่างไรก็ตามเมื่อคิดเป็น
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44 สูงกว่ากรรมวิธี
เกษตรกรร้อยละ 10.24 (ตารางภาคผนวกท่ี 23) จากผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพ
ไร่จังหวัดสุรินทร์ ถึงแม้ว่าผลผลิตในทั้ง 2 กรรมวิธียังอยู่ในระดับต่ า แต่ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน
เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพให้กับตัวเองและชุมชนในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นยังช่วยลดต้นทุนด้านเมล็ดพันธุ์ได้ ดังนั้น
การผลิตถั่วลิสงตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรสภาพไร่ในฤดูฝนจึงเป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรสามารถ
น าไปปรับใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ได้ 
5. การประเมินความพึงพอใจ 

 ผลประเมินความพึงพอใจต่อเทคโนโลยี พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในการได้รับความรู้ด้านพันธุ์ 

เทคโนโลยีการผลิต การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในระดับดีมากร้อยละ 80 และมีความ

พึงพอใจในภาพรวมการด าเนินการวิจัย และการให้ข้อมูลวิชาการที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ในระดับดีมากร้อยละ70 

แต่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและวิธีปฏิบัติในระดับดีร้อยละ 40 

เนื่องจากให้ผลผลิตที่ไม่ต่างกับการใช้ปุ๋ยเกษตรกร และมีเกษตรกรร้อยละ 30 จะน าเทคโนโลยีการการใช้ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดินไปปรับใช้ แต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ยังไม่แน่ใจ (ตารางภาคผนวกท่ี24) 

6. การขยายผลเทคโนโลยี 

          - เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานวิจัย ได้มีการจัดเวทีเพ่ือสรุปผลการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่ว
ลิสงสภาพไร่ฤดูฝน ณ บ้านหนองโพธิ์ ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีผู้น าชุมชนและ
เกษตรกร จ านวน 30 ราย  
 - ปี 2561 มีเกษตรกรผู้สนใจปลูกถ่ัวลิงสภาพไร่ เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์เพิ่มข้ึนรวม 7 ราย พ้ืนที่ 6.5 ไร่ 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
1.การผลิตถั่วลิงสงพันธุ์ขอนแก่น 6 ตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตรโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

ดิน ร่วมกับการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในกรรมวิธีทดสอบ มีผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 297 กิโลกรัม
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ต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 6.73 มีผลตอบแทนเฉลี่ย 5,945 บาทต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 
ร้อยละ 7.04   

2.เกษตรกรได้รับความรู้และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พันธุ์ดีมีคุณภาพได้อย่างเพียงพอและเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตลงได ้

ค าแนะน า 
1. การผลิตถั่วลิสงสภาพไร่ในฤดูฝนจะปริมาณวัชพืชค่อนข้างหนาแน่น เกษตรกรควรวางแผนในการ

ป้องกันก าจัดวัชพืชที่ดี เพราะหากไม่ก าจัดวัชพืชจะท าให้ผลผลิตลดลง 30-70 ปอร์เซ็นต์ 
2. หากพบต้นถั่วเป็นโรคโคนเน่าขาด ควรถอนทิ้งและน าไปท าลายนอกแปลงเนื่องจากเชื้อสาเหตุ

สามารถแพร่ระบาดไปกับน้ าและอากาศได้ 
3.ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 เป็นถั่วลิสงเมล็ดโต ให้น้ าหนักฝักสดสูงแต่เมื่อฝักแห้งจะสูญเสียน้ าหนัก

ประมาณร้อยละ 30 เกษตรกรทั่วไปจะไม่นิยมผลิตเพ่ือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีส าหรับเกษตรกร
ที่มีพ้ืนทีไ่ร่หรือทีด่อนเพ่ือปลูกถั่วส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1.เกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิงสงพันธุ์ขอนแก่น 6 ตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร 
โดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมไปปรับใช้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง
หรือพ้ืนที่ทีม่ีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกันได ้ 
 2.หน่วยงาน องค์กร สถาบัน สามารถน าไปเผยแพร่และถ่ายทอดแก่ผู้สนใจทั่วไปได้ 
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ภาคผนวก 

 

ตารางที่ 1 เกษตรกรผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์ปี 2559 
ที ่ เกษตรกร หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 สุชาติ  ชาวนา 13 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
2 สมโภชน ์ พริ้งเพราะ 6 ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
3 เพ็ญศรี  รังษ ี 13 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
4 สุนีย์  พริ้งเพราะ 13 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
5 ศิริพร  มาดี 13 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 

 

 

ตารางที่ 2 เกษตรกรผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์ปี 2560 
ที ่ เกษตรกร หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 สุชาติ  ชาวนา 13 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
2 สมโภชน ์ พริ้งเพราะ 6 ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
3 เพ็ญศรี  รังษี 13 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
4 สุนีย์  พริ้งเพราะ 13 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 

5 บัญฑิตา นพเก้า 13 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
 

 

ตารางที่ 3 เกษตรกรผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์ปี 2561 
ที ่ เกษตรกร หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 สุชาติ  ชาวนา 13 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
2 สุภา พริ้งเพราะ 13 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
3 บานช่ืน  13 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
4 เสาวนีย์ สมบูรณ ์ 13 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
5 วันเพ็ญ ชาวนา 13 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลคุณสมบัติดินแปลงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์ 
           ป ี2559 

ที ่ เกษตรกร pH 
OM N Avai.P Exch.K Exch.Ca อัตราปุ๋ยวิธี

ทดสอบ N-
P2O5-K2O /ไร ่

อัตราปุ๋ยวิธี
เกษตรกร N-
P2O5-K2O /ไร ่(%) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

1 สุชาต ิ 4.4 0.89 0.035 8.61 38.86 289.88 3-6-6 3.75-3.75-3.75 
2 สมโภชน ์ 4.71 0.93 0.064 1.95 33.05 480.63 3-9-6 5.6-5.6-2.8 
3 เพ็ญศร ี 4.36 0.81 0.038 3.38 41.86 495.25 3-9-3 3.75-3.75-3.75 
4 สุนีย ์ 5.04 0.88 0.041 13.97 65.26 675.63 3-3-3 3.75-3.75-3.75 
5 ศิริพร 4.38 0.89 0.047 2.37 122.41 795.25 3-9-0 5.6-5.6-2.8 

เฉลี่ย 4.58 0.88   6.06 60.29 547.33 3-7.2-3.6 4.49-4.49-3.37 
ค่าความเหมาะสม 5.5-6.5 >1   >10 >80 >400     

 
 
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลคุณสมบัติดิน แปลงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์ 
           ป ี2560 

ที ่ เกษตรกร pH 
OM N   Avai.P Exch.K Exch.Ca 

อัตราปุ๋ยวิธี
ทดสอบ N-

P2O5-K2O /ไร ่

อัตราปุ๋ยวิธี
เกษตรกร N-
P2O5-K2O /ไร ่

(%) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 
1 สุชาต ิ 5.06 0.82 0.041 76.68 28.4 410 3-3-6 3.75-3.75-3.75 
2 สมโภชน ์ 6.36 0.93 0.047 129.45 67.85 867 3-3-6 5.6-5.6-2.8 
3 เพ็ญศร ี 4.99 0.83 0.042 18.98 42 394 3-3-3 3.75-3.75-3.75 
4 สุนีย ์ 4.63 1.04 0.052 7.57 207.7 1159 3-9-0 3.75-3.75-3.75 
5 บัญฑิตา 4.66 0.8 0.04 7.46 19.3 285 3-9-6 3.75-3.75-3.75 

เฉลี่ย   5.14 0.88 0.044 48.03 73.05 623 3-5.4-4.2 4.12-4.12-3.56 

ค่าความเหมาะสม   5.5-6.5 >1   >10 >80 >400     
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ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลคุณสมบัติดินแปลงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์      
            ป ี2561 

ที ่ เกษตรกร pH 
OM N   Avai.P Exch.K Exch.Ca 

อัตราปุ๋ยวิธี
ทดสอบ N-

P2O5-K2O /ไร ่

อัตราปุ๋ยวิธี
เกษตรกร N-
P2O5-K2O /ไร ่

(%) (%) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 
1 สุชาต ิ 5.79 0.56 0.03 76.68 28.4 1877 3-3-6 3.75-3.75-3.75 
2 สุภา 4.75 0.58 0.03 7.86 18.6 1580 3-9-6 3.75-3.75-3.75 
3 บานช่ืน  4.8 1.12 0.06 18.98 42 1638 3-3-3 4.8-4.8-2.4 
4 เสาวนีย ์ 6.43 0.60 0.03 7.57 148.7 469 3-9-0 3.75-3.75-3.75 
5 วันเพ็ญ 5.1 0.99 0.05 121.5 67.85 950 3-3-3 3.75-3.75-3.75 

เฉลี่ย 5.37 0.77 0.04 46.52 61.11 358.83 3-5.4-3.6 3.96-3.96-3.48 
ค่าความเหมาะสม  5.5-6.5   >1   >10 >80 >400     

 
   
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลคุณสมบัติดิน แปลงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์  
             ป ี2559-2561 

แปลที ่ pH 
OM N   Avai.P Exch.K Exch.Ca อัตราปุ๋ยวิธี

ทดสอบ N-
P2O5-K2O /ไร ่

อัตราปุ๋ยวิธี
เกษตรกร N-
P2O5-K2O /ไร ่% % (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

1 5.08 0.76 0.035 53.99 31.89 858.8 3-3-6 3.75-3.75-3.75 
2 5.29 0.99 0.057 50.13 47.63 995.2 3-3-3 4.9-4.9-3.1 
3 4.7 0.74 0.037 10.07 34.15 823.2 3-6-6 4.1-4.1-3.3 
4 5.37 0.84 0.041 9.7 140.55 767.8 3-9-0 3.75-3.75-3.75 
5 4.71 0.89 0.046 43.78 69.85 676.7 3-3-3 4.3-4.3-3.4 

เฉลี่ย 5.03 0.84 0.04 33.53 64.82 824 3-4.8-3.6 3.36-3.36-3.1 
ค่าความเหมาะสม  5.5-6.5   >1   >10 >80 >400     
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ตารางที่ 8 องค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพ  
             ไร่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559 

ที ่ เกษตรกร/กรรมวิธี 

จ านวนต้นเก็บเกี่ยว 
(ต้นต่อไร่) Yield 

Gap 

จ านวนฝัก 
(ฝักต่อต้น) Yield 

Gap กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

1 สุชาติ  ชาวนา 5,829 6,286 457 21 16 5 
2 สมโภชน ์ พริ้งเพราะ 6,875 10,000 3,125 16 20 2 
3 เพ็ญศรี  รังษี 7,125 6,250 875 29 34 5 
4 สุนีย์  พริ้งเพราะ 8,375 5,875 2,500 17 27 10 
5 ศิริพร  มาดี 7,817 9,161 1,344 36 26 10 

เฉลี่ย 7,204 7,514 1,660 24 25 6 
 
 
ตารางที่ 9 องค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่ 
             จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 

ที ่ เกษตรกร/กรรมวิธี 

จ านวนต้นเก็บเกี่ยว 
(ต้นต่อไร่) Yield 

Gap 

จ านวนฝัก 
(ฝักต่อต้น) Yield 

Gap กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

1 สุชาติ  ชาวนา 7,067 6,667 400 17 14 3 
2 สมโภชน ์ พริ้งเพราะ 14,266 13,733 533 17 17 0 
3 เพ็ญศรี  รังษี 9,999 9,600 399 22 18 4 
4 สุนีย์  พริ้งเพราะ 11,866 10,666 1200 15 15 0 
5 บัญฑิตา นพเก้า 10,400 10,666 266 22 20 2 

เฉลี่ย 10,720 10,266 560 19 17 2 
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ตารางที่ 10 องค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่    
               จังหวัดสุรินทร์ ป ี2561 

ที ่ เกษตรกร/กรรมวิธี 

จ านวนต้นเก็บเกี่ยว 
(ต้นต่อไร่) Yield 

Gap 

จ านวนฝัก 
(ฝักต่อต้น) Yield 

Gap กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

1  นายสุชาติ ชาวนา  9,250 6,500 2,750 26 20 6 
2  นางบานชื่น สมบูรณ์  8,183 7,817 366 25 27 2 
3  นายพัฒนา พริ้งเพราะ  6,400 6,282 282 21 15 6 
4 นางเพ็ญศรี รังสี  10,539 9,650 889 27 19 8 
5 นางสาวบัณฑิตา นพเก้า 6,993 5,808 1,185 16 19 3 

เฉลี่ย 8,273 7,211 1,094 23 20 5 
 
ตารางที่ 11 องค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่ 
               จังหวัดสุรินทร์ ป ี2559-2561 

แปลงที่ 

จ านวนต้นเก็บเกี่ยว 
(ต้นต่อไร่) 

Yield Gap 

จ านวนฝัก 
(ฝักต่อต้น) 

Yield Gap 
กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

1 7,382 6,484 898 21 17 4 
2 9,775 10,517 742 19 21 2 
3 7,841 7,377 464 24 22 2 
4 10,260 8,730 1530 20 20 0 
5 8,403 8,545 142 25 22 3 

เฉลี่ย 8,732 8,331 755 22 20 2 
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ตารางที่ 12 ผลผลิตฝักสด และผลผลิตฝักแห้งถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต      
               ถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559 

ที ่ เกษตรกร/กรรมวิธี 

น้ าหนักฝักสด  
(กก./ไร่) Yield 

Gap 

น้ าหนังฝักแห้ง  
(กก/ไร่) Yield 

Gap กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

1 สุชาติ  ชาวนา 175 183 8 69 62 7 
2 สมโภชน ์ พริ้งเพราะ 421 623 202 215 309 94 
3 เพ็ญศรี  รังษี 198 230 32 128 131 3 
4 สุนีย์  พริ้งเพราะ 202 238 36 75 130 55 
5 ศิริพร  มาดี 499 478 21 168 159 9 

เฉลี่ย 299 350 60 131 158 34 

 

 

ตารางที่ 13 ผลผลิตฝักสด และผลผลิตฝักแห้งถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต      
               ถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 

ที ่ เกษตรกร/กรรมวิธี 

น้ าหนักฝักสด  
(กก./ไร่) Yield 

Gap 

น้ าหนังฝักแห้ง  
(กก/ไร่) Yield 

Gap กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

1 สุชาติ  ชาวนา 154 135 19 75 68 7 
2 สมโภชน ์ พริ้งเพราะ 493 454 39 276 271 5 
3 เพ็ญศรี  รังษี 223 189 34 118 96 22 
4 สุนีย์  พริ้งเพราะ 219 203 16 121 99 22 
5 บัญฑิตา นพเก้า 208 195 13 101 91 10 

เฉลี่ย 259 235 24 138 125 13 
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ตารางที่ 14 ผลผลิตฝักสด และผลผลิตฝักแห้งถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต      
               ถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2561 

ที ่ เกษตรกร/กรรมวิธี 

น้ าหนักฝักสด  
(กก./ไร่)  Yield 

Gap 

น้ าหนังฝักแห้ง  
(กก/ไร่) Yield 

Gap กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

1  นายสุชาติ ชาวนา  383 182 201 156 68 88 
2  นางบานชื่น สมบูรณ์  334 322 12 119 102 17 
3  นายพัฒนา พริ้งเพราะ  203 189 14 79 64 15 
4 นางเพ็ญศรี รังสี  486 399 87 167 138 29 
5 นางสาวบัณฑติา นพเก้า 255 140 115 95 56 39 

เฉลี่ย 332 246 86 123 86 38 

 

ตารางที่ 15 ผลผลิตฝักสด และผลผลิตฝักแห้งถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต      
               ถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559-2561 

แปลงที่ 

น้ าหนักฝักสด 
(กก./ไร่) 

Yield Gap 

น้ าหนังฝักแห้ง 
(กก/ไร่) 

Yield Gap 
กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี 
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี 
เกษตรกร 

1 237 167 70 100 66 34 
2 416 466 50 203 227 24 
3 208 203 5 108 97 11 
4 302 280 22 121 122 119 
5 321 271 50 121 102 

 
เฉลี่ย 297 277 39 131 123 47 
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ตารางที่ 16 องค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่   
               จังหวัดสุรินทร์ ป ี2559 

ที ่
เกษตรกร/
กรรมวิธี 

เปอร์เซ็นต์กะเทาะ
(%) 

เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ 
(%) 

น้ าหนัก 100 เมล็ด 
(กรัม) 

โรคโคนเน่าขาด 
(%) 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

1 สุชาติ 70.47 66.27 11.0 13.0 80.0 80.0 8.0 9.0 
2 สมโภชน ์ 72.22 70.29 10.0 20.0 95.0 95.0 9.7 5.5 
3 เพ็ญศรี 66.83 68.37 17.0 16.0 80.0 85.0 12.0 18.0 
4 สุนีย์ 68.5 64.3 21.0 37.0 87.5 80.0 6.6 14.0 
5 ศิริพร 68.35 67.63 19.0 25.0 92.5 90.0 10.8 8.4 

เฉลี่ย 69.274 67.37 15.6 22.2 87.0 86.0 9.4 11.0 
 
ตารางที่ 17 องค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่ 
               จังหวัดสุรินทร์ ป ี2560 

ที ่
เกษตรกร/
กรรมวิธี 

เปอร์เซ็นต์กะเทาะ
(%) 

เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ 
 (%) 

น้ าหนัก 100 เมล็ด 
(กรัม) 

โรคโคนเน่าขาด 
(%) 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

1 สุชาติ 62.4 62.1 25.0 33.0 71.7 65.0 15.0 18.0 
2 สมโภชน ์ 62.5 66.1 8.0 10.0 82.0 77.0 6.5 11.0 
3 เพ็ญศรี 66.4 63.7 17.0 20.0 63.3 70.0 13.0 15.4 
4 สุนีย์ 62.3 54.9 22.0 34.0 70.0 55.0 14.7 15.2 
5 บัญฑิตา 59.6 58.9 26.0 38.0 81.3 68.8 15.6 14.9 

เฉลี่ย 62.6 61.1 19.6 27.0 73.7 67.2 13.0 14.9 
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ตารางที่ 18 องค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่ 
               จังหวัดสุรินทร์ ป ี2561 

ที ่
เกษตรกร/
กรรมวิธี 

เปอร์เซ็นต์กะเทาะ
(%) 

เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ 
 (%) 

น้ าหนัก 100 เมล็ด 
(กรัม) 

โรคโคนเน่าขาด 
(%) 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

1  สุชาติ  68.3 59.1 21.0 28.0 107.5 97.5 7.5 12.8 
2  บานชื่น  63.4 60.4 20.0 22.0 93.7 78.7 11.2 21.0 
3  พัฒนา   60.8 58.6 8.0 7.0 80.0 77.5 38.0 34.6 
4 เพ็ญศรี 73.0 68.0 13.5 14.0 97.5 94.5 7.2 9.8 
5 บัณฑิตา 62.1 43.0 14.0 16.0 115.0 76.2 24.6 27.4 

เฉลี่ย 65.5 57.8 15.3 17.4 98.7 84.9 17.7 21.1 
 
ตารางที่ 19 องค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่ 
               จังหวัดสุรินทร์ ป ี2559-2561 

แปลงที่ 

เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 
(%) 

เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ 
(%) 

น้ าหนัก 100 เมล็ด 
 (กรัม) 

โรคโคนเน่าขาด 
(%) 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

1 67.1 62.5 19.0 24.7 86.4 80.8 10.2 13.3 
2 66.0 65.6 12.7 17.3 90.2 83.6 9.1 12.5 
3 64.7 63.6 14.0 14.3 74.4 77.5 21.0 22.7 
4 67.9 62.4 18.8 28.3 85.0 76.5 9.5 13.0 
5 63.4 56.5 19.7 26.3 96.3 78.3 17.0 16.9 

เฉลี่ย 65.8 62.1 16.8 22.2 86.5 79.3 13.4 15.7 
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ตารางที่ 20 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์การผลิตถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง  
               ในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559 

ที ่ เกษตรกร 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

BCR 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

1 สุชาติ 4,048 4,050 5,836 6,103 1,788 2,053 1.44 1.51 
2 สมโภชน ์ 4,992 5,094 14,040 20,777 9,048 15,683 2.81 4.07 
3 เพ็ญศรี 4,148 4,150 6,603 7,671 2,455 3,521 1.59 1.84 
4 สุนีย์ 3,768 3,870 6,737 7,937 2,969 4,067 1.78 2.05 
5 ศิริพร 4,198 4,600 11,642 15,941 7,444 11,341 2.77 3.46 

เฉลี่ย 4,231 4,353 8,972 11,686 4,741 7,333 2.08 2.59 
หมายเหตุ : ราคาขายผลผลตฝักสดในชุมชน 33.35  บาทต่อกิโลกรัม 

 

ตารางที่ 21 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์การผลิตถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง   
               ในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560 

ที ่ เกษตรกร 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน  
(บาท/ไร่) 

BCR 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

1 สุชาติ  4,218 4,224 6,160 5,400 1,942 1,176 1.46 1.28 
2 สมโภชน ์ 5,368 5,374 19,720 18,160 14,352 12,786 3.67 3.38 
3 เพ็ญศรี  4,518 4,524 8,920 7,560 4,402 3,036 1.97 1.67 
4 สุนีย์ 4,418 4,424 8,760 8,120 4,342 3,696 1.98 1.84 
5 บัญฑิตา 4,318 4,324 8,320 7,800 4,002 3,476 1.93 1.80 

เฉลี่ย 4,568 4,574 10,376 9,408 5,808 4,834 2.20 1.99 
หมายเหตุ : ราคาขายผลผลตฝักสดในชุมชน  40 บาทต่อกิโลกรัม 
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ตารางที่ 22 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์การผลิตถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง 
               ในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2561 

ที ่ เกษตรกร 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน  
(บาท/ไร่) 

BCR 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

1  สุชาติ  4,548 4,200 13,405 6,370 8,857 2,170 2.95 1.52 
2  บานชื่น  4,692 4,694 11,690 11,270 6,998 6,576 4.49 2.40 
3  พัฒนา  4,148 4,050 7,105 6,615 2,957 2,565 1.71 1.63 
4 เพ็ญศรี 4,548 4,550 17,010 13,965 12,462 9,415 3.74 3.07 
5 บัณฑิตา 3,768 3,570 8,925 4,900 5,157 1,330 2.37 1.37 

เฉลี่ย 4,341 4,213 11,627 8,624 7,286 4,411 3.05 2.00 
หมายเหตุ : ราคาขายผลผลตฝักสดในชุมชน 35 บาทต่อกิโลกรัม 

 

ตารางที่ 23 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์การผลิตถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง 
               ในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559-2561 

แปลงที่ 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน  
(บาท/ไร่) 

BCR 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

1 4,271 4,158 8,467 5,958 4,196 1,800 1.95 1.44 
2 5,017 5,054 15,150 16,736 10,133 11,682 3.66 3.28 
3 4,271 4,241 7,543 7,282 3,271 3,041 1.76 1.71 
4 4,245 4,281 10,836 10,007 6,591 5,726 2.50 2.32 
5 4,095 4,165 9,629 9,547 5,534 5,382 2.36 2.21 

เฉลี่ย 4,380 4,380 10,325 9,906 5,945 5,526 2.44 2.19 
หมายเหตุ : ราคาขายผลผลตฝักสดเฉลี่ย 3 ป ี 36.12   บาทต่อกิโลกรัม 
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ตารางที่ 24 แสดงข้อมูลความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่ 
               จังหวัดสุรินทร์ ป ี2559-2561 

รายการ 
ความคิดเห็น(%) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง ด ี ดีมาก 

1. ได้รับความรู้เกีย่วกับพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิต 0 0 10 10 80 

2. การให้ข้อมูลวิชาการชัดเจน เขา้ใจง่าย 0 0 10 20 70 

3. ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาอุปสรรค 0 0  10  10 80 

4. ประสิทธิภาพปุย๋ตามคา่วิเคราะห์ดินและวิธีปฏิบัต ิ 0 10 20 40 30 

5. การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 0 0 10 30 60 

6. ขนาดของฝัก 0 0 10 60 30 

7. ผลผลิตถั่วลิสง 0 0  20 30 50 

8. ภาพรวมในการด าเนินการวิจยั  0 0 20 10 70 

รายการ ใช้ ไม่ใช้ ยังไม่แน่ใจ 

1. ท่านจะน าเทคโนโลยีปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ินไปปรับใช้หรือไม่ 30 10 60 
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