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การเพิ่มผลิตถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยการจัดการดิน 
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Yield improvement of peanut grown after rice harvest in  
Ubon Ratchathani province
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บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตและคุณภาพถั่วลิสง ที่ปลูกพื้นที่นาในฤดูแล้ง 
โดยใช้น�้าชลประทานจากล�าน�้าห้วยข้าวสาร ด�าเนินงานในแปลงที่เกษตรกรบ้านอุดมชาติ ต�าบลเมืองศรีไค อ�าเภอ
วารินช�าราบ ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึง ปลายเดือนธันวาคม 2556 ในชุดดินร้อยเอ็ด  ด�าเนินการทดสอบการปลูก
ถั่วลิสง 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีทดสอบโดยปลูกถั่วลิสงคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยไรโซเบียม ใส่โดโลไมท์ และโรยยิปซั่ม เพื่อเพิ่ม
แคลเซียมแก้ปัญหาเมล็ดลีบ เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร แต่ละกรรมวิธีมีเกษตรกรร่วมโครงการ 4 ราย ใช้ถั่วลิสงพันธุ์
ขอนแก่น 6 ทัง้ 2 กรรมวธิ ีผลการด�าเนนิงาน พบว่า กรรมวธิทีดสอบได้ผลผลติฝักสด 413 กก./ไร่  สงูกว่ากรรมวธิเีกษตรกร
ซึง่ได้ผลผลติฝักสด  397 กก./ไร่  กรรมวธิเีกษตรกรมเีปอร์เซน็ต์เมลด็ลบีเฉลีย่ 15.46% สงูกว่ากรรมวธิทีดสอบซึง่มเีปอร์เซน็ต์
เมล็ดลีบเฉลี่ย 10.36% กรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิ 7,140 บาท/ไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรซึ่งมีรายได้สุทธิ 6,016  
บาท/ไร่  แต่พบว่าทั้ง 2 กรรมวิธีมีผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายการลงทุนใกล้เคียงกันคือ 2.03 และ 2.36 ตามล�าดับ 
ค�ำส�ำคัญ: ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6, ยิปซั่ม, ไรโซเบียม

ABSTRACT: This research aims to test the technology to increase productivity and quality of the peanuts grown in 
the dry season using irrigation water from streams, rivers, rice. Converter operating in the farm of Ban Udomchart, 
Muang Srikhai sub-district, Warin Chamrab district. Between December 2012 to late December 2013 in Roi-Et soil 
series. The tested method was growing peanut variety Khon Kaen 6, seed treatment with Rhizobium ,dolomite and 
gypsum were applied regarding to soil analysis results. The control method was growing peanut variety Khon Kaen 
6 without the applications of Rhizobium, dolomite and gypsum. The results revealed that tested method produced 
413 kg/rai of fresh pod yield which was higher than control method (397 kg/rai). In tested method, pop pods was 
observed at 10.36% compared to 15.46% in the control method. In addition , tested method obtained 7,140 bath/rai 
of net return, whereas 6,016 bath/rai was derived in the control method. But found that the two methods are applied. 
Return on benefit  cost ratio similar is 2.03 and 2.36 respectively.
Keywords: peanut, dry season, irrigation     
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บทน�ำ

ถั่วลิสง เป็นพืชไร่ตระกูลถั่วที่เกษตรกรในพื้นที่
จงัหวดัอบุลราชธานนียิมปลกูเป็นพชืรองหลงัการปลกู
ข้าว เพือ่เสรมิรายได้ ในปีเพาะปลกู 2555/2556 มพีืน้ที่
ปลกู 184,270 ไร่ ผลผลติเฉลีย่ 259 กก./ไร่ (ส�านกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2556) เป็นการปลูกถั่วลิสงหลัง
การเก็บเกี่ยวข้าวโดยอาศัยน�า้จากแหล่งน�้าบนผิวดิน 
เช่น ล�าห้วยธรรมชาต ิสระกกัเกบ็น�า้ คลองชลประทาน 
และแหล่งน�้าใต ้ดิน สถานการณ์การผลิตมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 
สภาพฟ้าอากาศ ความสมบรูณ์ของน�้าชลประทาน การ
ตลาด ราคาผลผลิต และการมีพืชแข่งขันอื่นๆ ปัญหา
ที่ส�าคัญของการผลิตถั่วลิสงหลังการเก็บเกี่ยวข้าวใน
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี คือ ผลผลิตต�่าและคุณภาพ
ผลผลิตต�่า จากการส�ารวจข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูก
ถั่วลิสงหลังนาเขตพื้นที่ลุ ่มน�้าห้วยข้าวสาร จังหวัด
อบุลราชธาน ีพบว่า ได้ผลผลติแห้งทัง้เปลอืก 120 กก./
ไร่ เนื่องจากถั่วลิสงติดฝักน้อย และฝักมีเมล็ดไม่เต็ม
ฝัก ซึง่อาจจะมสีาเหตมุาจากพนัธุไ์ม่เหมาะสม หรอืการ
จดัการธาตอุาหารและน�า้ไม่เหมาะสม ดงันัน้ จงึท�าการ
การทดสอบโดยน�าเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร
มาทดสอบในพืน้ทีเ่กษตรกร ได้แก่ การใช้ปุย๋ชวีภาพไร
โซเบยีมคลกุเมลด็เพือ่ลดการใช้ปุย๋ไนโตรเจน และโดโล
ไมล์ ยิปซั่ม เพื่อแก้ปัญหาเมล็ดลีบ  เพื่อให้ได้ผลผลิต
และคุณภาพถั่วลิสงสูงขึ้น จะท�าให้เกษตรกรได้รับผล
ตอบแทนที่สูงขึ้น น�าไปสู่ระบบการปลูกพืชที่มีความ
ยั่งยืนต่อไป

วิธีกำรศึกษำ

การวจิยัด�าเนนิงานในพืน้ทีน่าเกษตรกร บ้านอดุม
ชาติ ต�าบลศรีไค อ�าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยเกษตรกรเป็นผู้ด�าเนินการ ใช้แนวทางการด�าเนิน
งานตามขั้นตอนการวิจัยระบบการท�าฟาร์ม (farming 
systems research หรือ FSR) (อารันต์, 2532) และ
การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (participatory 
technology development หรือ PTD) โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและ
พื้นที่การทดสอบ เป็นการเลือกพื้นที่ตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ โดยหวังว่า เกษตรกรในบริเวณที่ท�าแปลง
ทดสอบจะได้ประโยชน์จากผลงานวิจัยอย่างเต็มที่ ได้
คัดเลือกพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกถั่วลิสงโดยอาศัยน�้าจาก
ล�าห ้วยข ้าวสาร  พื้นที่ เป ้าหมายที่คัดเลือก คือ  
บ้านอุดมชาติ ต�าบลศรีไค อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นพื้นที่ในเขตลุ่มน�้าห้วยข้าวสารตอน
กลาง ลักษณะดินร่วนปนทราย เป็นดินนาชุดดิน
ร้อยเอ็ด 

ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา
พื้นที่เป้าหมาย เป็นกระบวนการที่นักวิจัยหลายสาขา
ท�างานร่วมกัน เพื่อเข้าไปศึกษาสภาพการปลูกพืช
ส�าหรับปรับปรุงการผลิต ใช้วิธีการจัดเวทีประชุม 
เสวนาระดมความคิด วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ card 
technique เพื่อให้ได้ประเด็นปัญหา เงื่อนไข และ
โอกาส แล้วจดัล�าดบัความส�าคญัโดยใช้ matrix board 
เพื่อให้ได้โจทย์วิจัยน�าไปสู่การวางแผนการวิจัย หลัง
จากร่วมวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ พบ
ว่าปัญหาการผลติทีส่�าคญัของการปลกูถัว่ลสิงหลงัเก้บ
เกี่ยวข้าว คือปัญหาเมล็ดลีบ

ขั้นตอนที่ 3  วางแผนการทดลอง เป็นการ
วางแผนตามปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์พื้นที่ในขั้น
ตอนที่ 2 ใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร  เปรียบ
เทียบกับวิธีการเดิมของเกษตรกร

ขัน้ตอนที ่4  การทดลอง ด�าเนนิการตามแผนการ
ทดลอง การด�าเนนิงานสามารถปรบัแผนการทดลองได้
เมือ่สภาพปัญหาและเงือ่นไขทีไ่ด้วเิคราะห์ไว้ตอนแรก
เปลี่ยนแปลงไป ด�าเนินการทดสอบ ติดตามและ
ประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบความ
สามารถในการผลติ ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
และศักยภาพของชุมชนในการด�าเนินงาน ในระหว่าง
การด�าเนนิงานจะมกีารรวบรวมข้อมลู ตรวจสอบข้อมลู 
และการทดสอบ โดยมี 2 กรรมวิธี ประกอบด้วย  

1. วธิทีดสอบ เตรยีมดนิโดยไถกลบตอซงัข้าวทิง้
ไว้ 7-10 วนั ไถลกึ 10-20 ซม. หว่านปนูโดโลไมท์  อตัรา 
100 กก./ไร่ ไถพรวน 1 ครั้ง แล้วยกร่องสูง 20-25 ซม. 
ขนาดความกว้าง 80 ซม. ระยะห่างระหว่างร่อง  50 ซม. 
ตามความยาวของแปลงนา คลุกเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ 
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ขอนแก่น 6 ก่อนปลูกด้วยเชื้อไรโซเบียม อัตรา 200 
กรัม/ เมล็ดพันธุ์ 15 กก. ปลูกถั่วลิสงแบบหยอดหลุมๆ 
ละ  2-3 เมล็ด ระยะปลูก 30x20 ซม. ก�าจัดวัชพืชโดย
ใช้แรงคน ใส่ปุย๋เคมสีตูร 16-16-8 อตัรา 35 กก./ไร่ รอง
ก้นหลุมก่อนปลูก แล้วพรวนดินกลบ โรยยิบซั่ม อัตรา 
50 กก./ ไร่ในช่วงถั่วลิสงออกดอก ในเดือนแรกให้น�้า
ทุก 7 วัน หลังจากนั้นให้น�้าทุก 10 วัน สูงถึงระดับเศษ 
3 ส่วน 4 ของความลกึร่องน�้า โดยไม่ต้องระบายน�า้ออก 
พ่นสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เมื่อพบการแพร่ระบาดของ
ศตัรพูชืในระดบัเศรษฐกจิ การจดัการหลงัการเกบ็เกีย่ว
ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของกรมวิชาการเกษตร 

2. วิธีเกษตรกร เตรียมดินโดยไถกลบตอซังข้าว
ทิ้งไว้ 7-10 วัน ไถลึก 10-20 ซม. ไถพรวน 1 ครั้ง แล้ว
ยกร่องสูง 20-25 ซม. ขนาดความกว้าง 80 ซม. ระยะ
ห่างระหว่างร่อง  50 ซม. ตามความยาวของแปลงนา 
ปลกูถัว่ลสิงพนัธุ ์ขอนแก่น 6 แบบหยอดหลมุๆ ละ 2-3 
เมลด็ ระยะปลกู 30x20 ซม. ก�าจดัวชัพชืโดยใช้แรงคน 
ใส่ปุย๋เคมสีตูร 15-15-15 อตัรา 50  กก./ไร่ รองก้นหลมุ
ก่อนปลกู แล้วพรวนดนิกลบ และ เมือ่ถัว่อาย3ุ0 วนั ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25  กก./ไร่ ในเดือนแรก
ให้น�า้ทกุ 7 วนั หลงัจากนัน้ให้น�้าทกุ 10 วนั สงูถงึระดบั
เศษ 3 ส่วน 4 ของความลึกร่องน�้า โดยไม่ต้องระบาย
น�้าออก พ่นสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เมื่อพบการแพร่
ระบาดของศัตรูพืชในระดับเศรษฐกิจ การจัดการหลัง
การเกบ็เกีย่วปฏบิตัติามค�าแนะน�าของกรมวชิาการเกษตร

กำรบันทึกข้อมูล
1)   วันปลูก วันเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติต่างๆ 

ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 
2)  ผลผลติ โดยวธิสีุม่ตวัอย่างเกบ็ผลผลติ ขนาด

พื้นที่ 3x4 เมตร จ�านวน 4 จุด/ไร่
3)  ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่ส�าคัญ ได้แก่ 

ต้นทุนผันแปร ราคาขาย และรายได้ เก็บข้อมูลจาก
พื้นที่ทดสอบ 

การค�านวณค่าทางเศรษฐศาสตร์บางค่า ได้ดังนี้
- รายได้สุทธิ = รายได้ – ต้นทุนผันแปร
- ผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายการลงทุน (Benefit 

Cost Ratio : BCR) =  รายได้
              ต้นทุนผันแปร
  

ผลกำรทดลองและวิจำรณ์

ปี 2556 ดินที่ใช้ในการทดลองเป็นชุดดินร้อยเอ็ด 
มค่ีาความเป็นกรด-ด่างอยูร่ะหว่าง 4.64-5.05  อนิทรยี
วตัถอุยูร่ะหว่าง 0.42-0.74  เปอร์เซน็ต์ ฟอสฟอรสัทีเ่ป็น
ประโยชน์อยูร่ะหว่าง 18.51-76.6 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั 
ค่าโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ระหว่าง 10-15.5 
มิลลิกรัมกรัมต่อกิโลกรัม และค่าแคลเซียมอยู่ระหว่าง 
167.13-290.88 มิลลิกรัมกรัมต่อกิโลกรัม ถั่วลิสงพันธุ์ 
ขอนแก่น 6 ค่าแคลเซียมในดินที่วิเคราะห์ได้ควรมีค่า
มากกว่า  400  มิลลิกรัมกรัมต่อกิโลกรัม (นิรนาม, 
ม.ป.ป.)  ดังนั้นควรมีการใส่ปูนโคโลไมล์ก่อนปลูกเพื่อ
เป็นการเพิ่มแคลเซียมในดิน ป้องกันปัญหาเมล็ดลีบ 
(Table 1) แหล่งน�้าที่ใช้ส�าหรับปลูกถั่วลิสงได้จากการ
สบูด้วยเครือ่งสบูน�า้จากล�าน�า้ห้วยข้าวสาร ปลกูถัว่ลสิง
เดือน ธันวาคม 2555 เก็บเกี่ยวปลายเดือนเมษายน 
2556 

ผลการด�าเนนิงานระหว่างเดอืนธนัวาคม 2555 ถงึ
เดือนเมษายน 2556 ซึ่งทดสอบการปลูกถั่วลิสง 2 
กรรมวิธี โดยมีเกษตรกรร่วมโครงการ 4 ราย ผลการ
ด�าเนินงาน 1 ปี มีดังนี้

1.  ผลผลติ วธิทีดสอบได้ผลผลติ (น�า้หนกัสดทัง้
ฝัก) 413 กก./ไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรซึ่งได้ผลผลิต (น�้า
หนกัสดทัง้ฝัก)  397 กก./ไร่   ผลผลติถัว่ลสิงในปี 2556 
ผลผลิตได้น้อย เพราะปริมาณน�้าในห้วยข้าวสารมี
ปริมาณน้อยท�าให ้มีน�้าไม ่ เพียงพอในช่วงระยะ
ออกดอก และอากาศร้อน เพราะความต้องการน�้าของ
ถั่วลิสงจะท�าให้ผลผลิตสูงสุดอยู่ระหว่าง 500-700 
มลิลเิมตร ระยะวกิฤตการขาดน�า้ของถัว่ลสิงคอื ลงเขม็
และพัฒนาฝัก การขาดน�้าจะลดจ�านวนฝักต่อต้น
มากกว่าองค์ประกอบของผลผลิตอื่นๆ (พจน์ และ
คณะ, 2531; ทักษิณา และจันทา, 2533)

2. เปอร์เซน็ต์เมลด็ลบี วธิทีดสอบซึง่มเีปอร์เซน็ต์
เมลด็ลบีเฉลีย่ 10.36% ต�า่กว่าวธิเีกษตรกรมเีปอร์เซน็ต์
เมล็ดลีบเฉลี่ย 15.46 %  และวิธีทดสอบมีการเติม
ปริมาณแคลเซียมและยิปซั่มในดิน เพราะนอกเหนือ
จากปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารหลักแล้ว ธาตุอาหารรองก็
ส�าคัญส�าหรับถั่วลิสง ธาตุอาหารรองที่ส�าคัญยิปซั่ม 
(CaSO

4
.H

2
O) ซึง่มธีาต ุแคลเซยีม และก�ามะถนั ซึง่ถัว่



357KHON KAEN AGR. J. 42 SUPPL. 2 : (2014).

ลสิงต้องการเป็นจ�านวนมาก และมคีวามจ�าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของการให้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ด ถ้า
ขาดแคลเซียมเมล็ดจะลีบเหี่ยวย่น ธาตุก�ามะถัน มี
ความจ�าเป็นต่อการสร้างและเพิ่มพูนโปรตีนในน�้ามัน
ในเมล็ดถั่วลิสง ชุดดินร้อยเอ็ดมีปริมาณธาตุก�ามะถัน
ต�่า จึงจ�าเป็นต้องใส่ยิปซั่ม เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุ
แคลเซยีมและก�ามะถนัให้เพยีงพอกบัความต้องการถัว่
ลิสง (จวงจันทร์, ม.ป.ป.)  และเปอร์เซ็นต์กระเทาะ วิธี
ทดสอบมีเปอร์เซ็นต์กระเทาะ 75.19% ซึ่งมากกว่าวิธี
เกษตรกร 69.53 %

3.  ผลตอบแทน และผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย
การลงทุน (BCR) อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย 
(BCR) วิธีทดสอบมีค่า BCR 2.36 ซึ่งสูงกว่าวิธีปฏิบัติ
ของเกษตรกรซึ่งมีค่า BCR 2.03 วิธีทดสอบมีรายได้
สทุธ ิ7,140 บาท/ไร่ สงูกว่าวธิเีกษตรกรซึง่มรีายได้สทุธิ 
6,016 บาท/ไร่  

ระหว่าง 10-15.5 มิลลิกรัมกรัมต่อกิโลกรัม และค่าแคลเซียมอยู่ระหว่าง 167.13-290.88 มิลลิกรัมกรัมต่อกิโลกรัม ถั�วลิสงพันธ์ุ 

ขอนแก่น 6 คา่แคลเซียมในดินที�วิเคราะห์ได้ควรมีค่ามากกวา่  400  มิลลิกรัมกรัมต่อกิโลกรัม (นิรนาม, ม.ป.ป.)  ดงันั �นควรมีการใส่

ปนูโคโลไมล์ก่อนปลูกเพื�อเป็นการเพิ�มแคลเซียมในดิน ป้องกันปัญหาเมล็ดลีบ (Table 1) แหล่งนํ �าที�ใช้สําหรับปลูกถั�วลิสงได้จาก

การสูบด้วยเครื�องสบูนํ �าจากลํานํ �าห้วยข้าวสาร ปลกูถั�วลิสงเดอืน ธันวาคม 2555 เก็บเกี�ยวปลายเดอืนเมษายน 2556  

ผลการดําเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนเมษายน 2556 ซึ�งทดสอบการปลูกถั�วลิสง 2 กรรมวิธี โดยมี

เกษตรกรร่วมโครงการ 4 ราย ผลการดําเนินงาน 1 ปี มีดงันี � 

 1. ผลผลิต วธีิทดสอบได้ผลผลิต (นํ �าหนกัสดทั �งฝัก) 413 กก./ไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรซึ�งได้ผลผลิต (นํ �าหนักสดทั �งฝัก)  397 

กก./ไร่   ผลผลิตถั�วลิสงในปี 2556 ผลผลิตได้น้อย เพราะปริมาณนํ �าในห้วยข้าวสารมีปริมาณน้อยทําให้มีนํ �าไม่เพียงพอในช่วงระยะ

ออกดอก และอากาศร้อน เพราะความต้องการนํ �าของถั�วลิสงจะทําให้ผลผลิตสูงสุดอยู่ระหว่าง 500-700 มิลลิเมตร ระยะวิกฤตการ

ขาดนํ �าของถั�วลิสงคือ ลงเข็มและพัฒนาฝัก การขาดนํ �าจะลดจํานวนฝักต่อต้นมากกว่าองค์ประกอบของผลผลิตอื�นๆ (พจน์ และ

คณะ, 2531; ทกัษิณา และจันทา, 2533) 

 2. เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ วิธีทดสอบซึ�งมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบเฉลี�ย 10.36% ตํ�ากว่าวิธีเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบเฉลี�ย 

15.46 %  และวิธีทดสอบมีการเติมปริมาณแคลเซียมและยิปซั�มในดิน เพราะนอกเหนือจากปุ๋ยที�เป็นธาตอุาหารหลักแล้ว ธาตุ

อาหารรองก็สําคัญสําหรับถั�วลิสง ธาตอุาหารรองที�สําคัญยิปซั�ม (CaSO4.H2O) ซึ�งมีธาตุ แคลเซียม และกํามะถัน ซึ�งถั�วลิสง

ต้องการเป็นจํานวนมาก และมีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของการให้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ด ถ้าขาดแคลเซียมเมล็ดจะลีบ

เหี�ยวย่น ธาตกํุามะถัน มีความจําเป็นตอ่การสร้างและเพิ�มพูนโปรตนีในนํ �ามนัในเมล็ดถั�วลิสง ชุดดินร้อยเอ็ดมีปริมาณธาตุกํามะถัน

ตํ�า จึงจําเป็นต้องใส่ยิปซั�ม เพื�อเพิ�มปริมาณธาตุแคลเซียมและกํามะถันให้เพียงพอกับความต้องการถั�วลิสง (จวงจันทร์, ม.ป.ป.)  

และเปอร์เซน็ต์กระเทาะ วธีิทดสอบมีเปอร์เซน็ต์กระเทาะ 75.19% ซึ�งมากกว่าวิธีเกษตรกร 69.53 % 

 3. ผลตอบแทน และผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายการลงทุน (BCR) อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (BCR) วิธีทดสอบมีค่า 

BCR 2.36 ซึ�งสูงกว่าวิธีปฏิบัติของเกษตรกรซึ�งมีค่า BCR 2.03 วิธีทดสอบมีรายได้สุทธิ 7,140 บาท/ไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรซึ�งมี

รายได้สุทธิ 6,016 บาท/ไร่   

 

Table 1 Soil characteristics of farmers’ field uaing for growing peanut after rice harvest in  Warin Chamrab district,    

Ubon Ratchathani province  in 2013 

 

Famer 

No. pH 

LR 

kg/rai 

Organic matter 

(%) 

Nitrogen 

(%) 

Available 

Phosphorus 

mg/kg 

Exchange 

potassium  

mg/kg 

Calcium  

mg/kg 

1 5.05 359 0.61 0.031 76.6 10 290.88 

2 4.64 491 0.73 0.037 42.3 12.5 167.13 

3 4.89 226 0.42 0.021 18.51 15.5 195.65 

4 5.02 257 0.74 0.037 44.16 13 471 
 

 

Table2  Yield and economics  of peanut  area grown after rice harvest in Warin Chamrab district,    Ubon Ratchathani 

province  in 2013 

 

Treatment Fresh 

pods 

yield    

(kg/rai)  

 Price * 

(Bath/rai) 

Income      

(Bath/rai) 

Investment 

cost   

(Bath/rai) 

Net 

Profit 

(Bath/rai) 

BCR  Cost per 

unit of 

output. 

(Bath/kg) 

% 

Pop 

pods            

%Shelling 

Farmer method                   

Farmer no.1 403 30 12,090 5,460 6,630 2.21 13.55 15.01 72 

Farmer no.2 373 30 11,190 5,635 5,555 1.99 15.11 26.2 63.29 

Farmer no.3 519 30 15,570 6,260 9,310 2.49 12.06 16.37 73.03 

Farmer no.4 293 30 8,790 6,220 2,570 1.41 21.23 4.27 69.79 

Average 397 30 11,910 5,894 6,016 2.03 15.49 15.46 69.53 

Improved method                   

Farmer no.1 413 30 12,390 5,250 7,140 2.36 12.71 9.67 72.81 

Farmer no.2 457 30 13,710 5,250 8,460 2.61 11.49 14.59 75.22 

Farmer no.3 528 30 15,840 5,250 10,590 3.02 9.94 11.96 84.21 

Farmer no.4 254 30 7,620 5,250 2,370 1.45 20.67 5.23 68.51 

Average 413 30 12,390 5,250 7,140 2.36 13.70 10.36 75.19 

* Price of peanut is fixed at 30 baht/kg 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 กรรมวธีิทดสอบให้ผลผลิตถั�วลิสงสูงกวา่วิธีเกษตรกร เพราะใช้วธีิคลุกเมล็ดด้วยไรโซเบียมก่อนปลูกเพื�อลดอัตราการใช้ปุ๋ ย

ไนโตรเจนเพิ�มผลผลิตให้กับถั�วลิสง การปลูกถั�วลิสงเมล็ดโตในพื �นที�ที�ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ�ามักจะประสบปัญหาเมล็ดลีบ 

แก้ปัญหาโดยใส่โดโลไมท์ อัตรา 100 กก./ไร่ และยิปซั�ม อัตรา 50 กก./ ไร่ ช่วงออกดอก จะปรับความเป็นกรด-ด่าง ของดิน และเพิ�ม

ธาตแุคลเซียม และการ ใส่ปุ๋ ยเคมีสตูร 16-16-8 อตัรา 35 กก./ไร่ ทําให้ผลผลิตเพิ�มขึ �น ต้นทนุการผลิตลดลง 

 

คําขอบคุณ   
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Investment 
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(Bath/rai) 
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Farmer no.3 519 30 15,570 6,260 9,310 2.49 12.06 16.37 73.03 
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Farmer no.3 528 30 15,840 5,250 10,590 3.02 9.94 11.96 84.21 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

 กรรมวธีิทดสอบให้ผลผลิตถั�วลิสงสูงกวา่วิธีเกษตรกร เพราะใช้วธีิคลุกเมล็ดด้วยไรโซเบียมก่อนปลูกเพื�อลดอัตราการใช้ปุ๋ ย

ไนโตรเจนเพิ�มผลผลิตให้กับถั�วลิสง การปลูกถั�วลิสงเมล็ดโตในพื �นที�ที�ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ�ามักจะประสบปัญหาเมล็ดลีบ 

แก้ปัญหาโดยใส่โดโลไมท์ อัตรา 100 กก./ไร่ และยิปซั�ม อัตรา 50 กก./ ไร่ ช่วงออกดอก จะปรับความเป็นกรด-ด่าง ของดิน และเพิ�ม

ธาตแุคลเซียม และการ ใส่ปุ๋ ยเคมีสตูร 16-16-8 อตัรา 35 กก./ไร่ ทําให้ผลผลิตเพิ�มขึ �น ต้นทนุการผลิตลดลง 

 

คําขอบคุณ   

ระหว่าง 10-15.5 มิลลิกรัมกรัมต่อกิโลกรัม และค่าแคลเซียมอยู่ระหว่าง 167.13-290.88 มิลลิกรัมกรัมต่อกิโลกรัม ถั�วลิสงพันธ์ุ 

ขอนแก่น 6 คา่แคลเซียมในดินที�วิเคราะห์ได้ควรมีค่ามากกวา่  400  มิลลิกรัมกรัมต่อกิโลกรัม (นิรนาม, ม.ป.ป.)  ดงันั �นควรมีการใส่

ปนูโคโลไมล์ก่อนปลูกเพื�อเป็นการเพิ�มแคลเซียมในดิน ป้องกันปัญหาเมล็ดลีบ (Table 1) แหล่งนํ �าที�ใช้สําหรับปลูกถั�วลิสงได้จาก

การสูบด้วยเครื�องสบูนํ �าจากลํานํ �าห้วยข้าวสาร ปลกูถั�วลิสงเดอืน ธันวาคม 2555 เก็บเกี�ยวปลายเดอืนเมษายน 2556  

ผลการดําเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนเมษายน 2556 ซึ�งทดสอบการปลูกถั�วลิสง 2 กรรมวิธี โดยมี

เกษตรกรร่วมโครงการ 4 ราย ผลการดําเนินงาน 1 ปี มีดงันี � 

 1. ผลผลิต วธีิทดสอบได้ผลผลิต (นํ �าหนกัสดทั �งฝัก) 413 กก./ไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรซึ�งได้ผลผลิต (นํ �าหนักสดทั �งฝัก)  397 

กก./ไร่   ผลผลิตถั�วลิสงในปี 2556 ผลผลิตได้น้อย เพราะปริมาณนํ �าในห้วยข้าวสารมีปริมาณน้อยทําให้มีนํ �าไม่เพียงพอในช่วงระยะ

ออกดอก และอากาศร้อน เพราะความต้องการนํ �าของถั�วลิสงจะทําให้ผลผลิตสูงสุดอยู่ระหว่าง 500-700 มิลลิเมตร ระยะวิกฤตการ

ขาดนํ �าของถั�วลิสงคือ ลงเข็มและพัฒนาฝัก การขาดนํ �าจะลดจํานวนฝักต่อต้นมากกว่าองค์ประกอบของผลผลิตอื�นๆ (พจน์ และ

คณะ, 2531; ทกัษิณา และจันทา, 2533) 

 2. เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ วิธีทดสอบซึ�งมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบเฉลี�ย 10.36% ตํ�ากว่าวิธีเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบเฉลี�ย 

15.46 %  และวิธีทดสอบมีการเติมปริมาณแคลเซียมและยิปซั�มในดิน เพราะนอกเหนือจากปุ๋ยที�เป็นธาตอุาหารหลักแล้ว ธาตุ

อาหารรองก็สําคัญสําหรับถั�วลิสง ธาตอุาหารรองที�สําคัญยิปซั�ม (CaSO4.H2O) ซึ�งมีธาตุ แคลเซียม และกํามะถัน ซึ�งถั�วลิสง

ต้องการเป็นจํานวนมาก และมีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของการให้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ด ถ้าขาดแคลเซียมเมล็ดจะลีบ

เหี�ยวย่น ธาตกํุามะถัน มีความจําเป็นตอ่การสร้างและเพิ�มพูนโปรตนีในนํ �ามนัในเมล็ดถั�วลิสง ชุดดินร้อยเอ็ดมีปริมาณธาตุกํามะถัน

ตํ�า จึงจําเป็นต้องใส่ยิปซั�ม เพื�อเพิ�มปริมาณธาตุแคลเซียมและกํามะถันให้เพียงพอกับความต้องการถั�วลิสง (จวงจันทร์, ม.ป.ป.)  

และเปอร์เซน็ต์กระเทาะ วธีิทดสอบมีเปอร์เซน็ต์กระเทาะ 75.19% ซึ�งมากกว่าวิธีเกษตรกร 69.53 % 

 3. ผลตอบแทน และผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายการลงทุน (BCR) อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (BCR) วิธีทดสอบมีค่า 

BCR 2.36 ซึ�งสูงกว่าวิธีปฏิบัติของเกษตรกรซึ�งมีค่า BCR 2.03 วิธีทดสอบมีรายได้สุทธิ 7,140 บาท/ไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรซึ�งมี

รายได้สุทธิ 6,016 บาท/ไร่   

 

Table 1 Soil characteristics of farmers’ field uaing for growing peanut after rice harvest in  Warin Chamrab district,    

Ubon Ratchathani province  in 2013 

 

Famer 

No. pH 

LR 

kg/rai 

Organic matter 

(%) 

Nitrogen 

(%) 

Available 

Phosphorus 

mg/kg 

Exchange 

potassium  

mg/kg 

Calcium  

mg/kg 

1 5.05 359 0.61 0.031 76.6 10 290.88 

2 4.64 491 0.73 0.037 42.3 12.5 167.13 

3 4.89 226 0.42 0.021 18.51 15.5 195.65 

4 5.02 257 0.74 0.037 44.16 13 471 



358 แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 2 : (2557).

สรุปและข้อเสนอแนะ

กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตถั่วลิสงสูงกว่าวิธี

เกษตรกร เพราะใช้วิธีคลุกเมล็ดด้วยไรโซเบียมก่อน

ปลกูเพือ่ลดอตัราการใช้ปุย๋ไนโตรเจนเพิม่ผลผลติให้กบั

ถั่วลิสง การปลูกถั่วลิสงเมล็ดโตในพื้นที่ที่ดินมีความ

อุดมสมบูรณ์ต�่ามักจะประสบปัญหาเมล็ดลีบ แก้

ปัญหาโดยใส่โดโลไมท์ อัตรา 100 กก./ไร่ และยิปซั่ม 

อัตรา 50 กก./ ไร่ ช่วงออกดอก จะปรับความเป็นกรด-

ด่าง ของดนิ และเพิม่ธาตแุคลเซยีม และการ ใส่ปุย๋เคมี

สูตร 16-16-8 อัตรา 35 กก./ไร่ ท�าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

ต้นทุนการผลิตลดลง

ค�ำขอบคุณ  

การวิจัยครั้งนี คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ เกษตรกรผู้

ปลูกถั่วลิสงบ ้านอุดมชาติ  ต�าบลศรีไค อ�าเภอ

วารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี ขอขอบคุณนายณชั

นพงศ์ วชิรวงศ์บุรี นายจ�าลอง ดาวเรือง นายอุดม ค�า

ชา ผอ.สวพ.4 ทีอ่�านวยความสะดวกในการด�าเนนิงาน  

ขอขอบคุณ นายจ�าลอง  กกรัมย์ ผอ.ศวพ.นม. ช่วย

ตรวจทานและปรับปรุงเนื้หางานวิจัย คณะเจ้าหน้าที่

กลุม่วชิาการ สว.พ.4 และทีส่�าคญั คอื ขอขอบคณุกรม

วิชาการเกษตร ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ

ท�าวิจัย 
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