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บทคัดยอ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบการปลูกพืช ขาวนาปตามดวยปลูกถั่วลิสง ในเขตพื้นที่ใชน้ำฝน เพื่อเพ่ิม

ศักยภาพของพื้นที่เพาะปลูกพืชและเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร ดำเนินการทดสอบในพ้ืนที่แปลงปลูกขาวของเกษตรกร อำเภอ

หนองบัว จังหวัดนครสวรรค จำนวน 5 ราย พื้นท่ีทดสอบ รายละ 2 ไร รวม 10 ไร มี 2 กรรมวิธี ไดแก กรรมวิธีเกษตรกร คือ

การปลูกขาวนาปเพียงพืชเดียว และกรรมวิธีทดสอบ คือการปลูกขาวนาปตามดวยปลูกถั่วลิสงพันธุ ขอนแกน60-2 ดำเนินการ

ทดสอบแลว 2 ป (ตุลาคม 2553-กรกฎาคม 2555) ผลการทดสอบ พบวา กรรมวิธีเกษตรกรไดผลผลิตขาวป 2554 เฉลี่ย   

662 กก./ไร เพิ่มขึ้นจากป2553 รอยละ 9 รวมสองปไดผลผลิตเฉลี่ย 596 กก./ไร ขณะท่ีกรรมวิธีทดสอบ ไดผลผลิตขาวป 2554 

เฉลี่ย 657 กก./ไร เพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ15 รวมสองปไดผลผลิตเฉลี่ย 613 กก./ไร มากกวากรรมวิธีเกษตรกรรอยละ 3 

และถั่วลิสงป 2554 ใหผลผลิตเฉลี่ย 477 กก./ไร เพิ่มข้ึนจากป 2553 รอยละ 7 สวนตนทุนการผลิต พบวา กรรมวิธีเกษตรกร  

และกรรมวิธีทดสอบมีตนทุนการผลิตขาวเทากัน โดยป 2554 มีตนทุนเฉลี่ย 3,144 บาท/ไร เพิ่มข้ึนจากป 2553 รอยละ 24   

รวมทั้งสองปมีตนทุนเฉลี่ย 2,842 บาท/ไร แตกรรมวิธีทดสอบมีตนทุนจากการปลูกถั่วลิสงป 2554 เฉลี่ย 4,160 บาท/ไร เพิ่มขึ้น

จากป 2553 รอยละ 4 รวมทั้งสองปมีตนทุนเฉลี่ย 4,083 บาท/ไร ผลตอบแทนสุทธิ พบวา กรรมวิธีเกษตรกรใหผลตอบแทนสุทธิ

จากการผลิตขาวป 2554 เฉลี่ย 3,900 บาท./ไร เพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 3 รวมสองปใหผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 3,848 บาท./ไร 

ขณะท่ีกรรมวิธีทดสอบใหผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตขาวป 2554 เฉลี่ย 4,296 บาท./ไร เพิ่มข้ึนจาก ป 2553 รอยละ 13   

รวมสองปใหผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 4,046 บาท./ไร มากกวากรรมวิธีเกษตรกรรอยละ 5 และยังใหผลตอบแทนสุทธิจากการปลูก

ถั่วลิสงป 2554 เฉลี่ย 5,484 บาท/ไร เพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 8 รวมท้ังสองปถั่วลิสงใหผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 5,279 บาท/ไร 

ซึ่งเปนผลตอบแทนสุทธิเพิ่มเติมจากการปลูกขาวเพียงพืชเดียว ทำใหกรรมวิธีทดสอบใหผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 9,325 บาท/ไร 

มากกวากรรมวิธีเกษตรกร รอยละ 142 เปรียบเทียบ Benefit Cost Ratio พบวา กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรมีคา 

2.35 เทากัน แตผลตอบแทนเฉลี่ยแตกตางกันมาก แสดงวา กรรมวิธีทดสอบ เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติไดดีกวา 

คำสำคัญ : ระบบการปลูกพืช / ขาวนาป / ถั่วลิสง 

ABSTRACT

 The objective of this research was to compare a cropping system to improve production efficiently on farmer’s 

fields in Nong buea project area, Nakhon Sawan province. (Between October 2010 to July 2012) The experiment 

consisted of 2 cropping patterns, including farmer’s method: only rice planting a year (System l) and testing method: 

rice – peanut cropping pattern (system ll). The result showed that System l, has average rice’s yield 662 kg./rai more 
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than the previous year (2010) about 9%. In the same way, System ll has average rice’s yield 657 kg./rai more than 

the previous year (2010) about 15% which average rice’s yield in the previous year (2011) more than the System l 

about 3%. While the peanut’s yield in the previous year (2011) 477 kg./rai more than the previous year (2010) about 

7%. Investment cost of rice production per area of two cropping patterns are equal in both of the previous year 2010 

and 2011 but the previous year (2011) has investment cost about 3,144 kg./rai higher than the previous year (2010) 

about 24%. Average investment cost of rice production per area in both cropping patterns is about 2,842 bath/rai but 

System ll has average net income 4,046 bath/rai more than System l about 5% but System ll has average net income 

from peanut production about 5,279 bath/rai. The results also indicated that the farmers satisfied with the System ll 

because they received the higher of net income 9,325 bath/rai that more than System l about 142%.  

Keywords :  Cropping System / Rice / Peanut  

 

บทนำ

 ในเขตพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค 

เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวนาป พื้นท่ีปลูกจำนวน 321,992 

ไร อาศัยน้ำฝนเปนหลัก ปริมาณน้ำฝนป 2545-2551 เฉลี่ย 

1,174 มม./ป (สำนักงานเทศบาลอำเภอหนองบัว. 2555) แต

การกระจายตัวของฝน มีความแปรปรวนสูง เกษตรกรจึง

ปลูกขาวนาปกลางฤดูฝน ชวงเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้เพื่อ  

หลีกเลี่ยงปญหาฝนทิ้งชวง หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว

นาปเรียบรอยแลวเกษตรกรสวนใหญปลอยพื้นที่วางมีเพียง

บางสวนปลูกพืชผักตามบริเวณแนวขอบคลองธรรมชาต ิ

ไดแก คลองสมอและคลองวังแรดซึ่งมีน้ำตลอดปมีพื้นที่  

รับน้ำมากกวา 25,000 ไร ความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 

(สำนักงานเทศบาลอำเภอหนองบัว. 2555 : ออนไลน) ถือไดวา

เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตพืชหลังนาโดยเฉพาะ  

ถั่วลิสงท่ีเปนพืชท่ีตองการแสงแดดจัดและตองการน้ำอยาง

เพียงพอในชวงของการออกดอก แทงเข็ม และสรางเมล็ด 

ซึ่งตรงกับชวงที่มีฝนตกนอย ดังนั้นพื้นที่ที่มีคลองธรรมชาติ

ผานและที่มีแหลงน้ำเสริมในแปลงจึงเปนพื้นที่ที่ควรจะเพ่ิม

ศักยภาพในการผลิตพืชได และท่ีสำคัญถาปลูกถั่วลิสง

หมุนเวียนกับพืชตระกูลหญาหรือธัญพืชตางๆ ทำใหลด  

การระบาดของเช้ือโรคในดินกับพืชนั้นลงได และเกษตรกร

ทราบวาการปลูกถั่วลิสงซึ่งเปนพืชตระกูลถ่ัว หลังจาก  

เก็บเกี่ยวขาวนาปแลวเสร็จจะชวยเพ่ิมความอุดมสมบูรณ

ของดินได 

 ดังนั้นเพื่อใชศักยภาพของพ้ืนที่ดังกลาวใหเกิด

ประโยชนสูงสุดควรมีการศึกษาทดสอบความเหมาะสมของ

การปลูกถั่วลิสงหลังการทำนาป ในพื้นที่อำเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค นอกจากนั้นยังเปนการเพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกรหลังจากทำนาป  

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาระบบการปลูกพืชที่ เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ของเกษตรกร 
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่ของ
เกษตรกร 

วิธีการศึกษา

 การวิจัยทดสอบระบบการปลูกพืชยึดแนวทาง  
การวิจัยเชิงพื้นที่ โดยทดสอบในพื้นที่ปลูกขาวนาปเขตอาศัย
น้ำฝน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค รวมวิเคราะห
พื้นที่กับเกษตรกรและคัดเลือกเกษตรกรเขารวมทดสอบ 
จำนวน 5 ราย รายละ 2 ไร รวมทดสอบ 10 ไร ระยะเวลา
ศึกษาทดสอบ 5 ป (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2558) 
ปจจุบันไดดำเนินการทดสอบแลว 2 ป เกษตรกรรวมทดสอบ
มีรายช่ือและลำดับดังนี้  
 รายที่ 1 นายสัมฤทธิ์ สกุลมี อายุ 52 ป จบประถม
ศึกษาปที่ 6 มีแรงงานในครัวเรือน จำนวน 2 คน จากสมาชิก
ในครัวเรือนทั้งหมด 6 คน พื้นที่ถือครองทางการเกษตร   
38 ไร อาชีพหลักเกษตรกรรม อาชีพรองรับจางท่ัวไป สภาพ
แปลงเปนที่ราบลุม ดินเปนกรดปานกลาง ความอุดมสมบูรณ
คอนขางต่ำ  
 รายท่ี 2 นายสวอง รอดแสวง อายุ 56 ป จบประถม
ศึกษาปที่ 4 มีแรงงานในครัวเรือน จำนวน 3 คน จากสมาชิก
ในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน พื้นที่ถือครองทางการเกษตร   
30 ไร อาชีพหลักเกษตรกรรม อาชีพรองรับจางท่ัวไป สภาพ
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แปลงเปนท่ีราบลุม ดินเปนกรดจัด ความอุดมสมบูรณต่ำ 
 รายที่ 3 นายสลิด เพชรคง อายุ 53 ป จบประถม
ศึกษาปที่ 6 มีแรงงานในครัวเรือน จำนวน 3 คน จากสมาชิก
ในครัวเรือนทั้งหมด 5 คน พื้นที่ถือครองทางการเกษตร   
23 ไร อาชีพหลักเกษตรกรรม อาชีพรองรับจางทั่วไป สภาพ
แปลงเปนท่ีราบลุม ดินเปนดางเล็กนอย ความอุดมสมบูรณ
ปานกลาง 
 รายที่ 4 นายสมชาย คงโต อายุ 49 ป จบประถม
ศึกษาปที่ 6 มีแรงงานในครัวเรือน จำนวน 4 คน จากสมาชิก
ในครัวเรือนทั้งหมด 6 คน พื้นที่ถือครองทางการเกษตร   
70 ไร อาชีพหลักเกษตรกรรม อาชีพรองรับจางท่ัวไป สภาพ
แปลงเปนท่ีราบลุม ดินเปนกรดเล็กนอย ความอุดมสมบูรณ
ปานกลาง 
 รายท่ี 5 นายเพลิน เพชรคง อายุ 45 ป จบประถม
ศึกษาปที่ 6 มีแรงงานในครัวเรือน จำนวน 2 คน จากสมาชิก
ในครัวเรือนทั้งหมด 3 คน พื้นที่ถือครองทางการเกษตร   
30 ไร อาชีพหลักเกษตรกรรม อาชีพรอง รับจางทั่วไป 
สภาพแปลงเปนที่ราบลุม ดินเปนกรดเล็กนอย ความอุดม
สมบูรณปานกลาง 

 การทดสอบครั้งนี้แบงกรรมวิธีออกเปน 2 กรรมวิธี 
ไดแก 
 1. กรรมวิธีเกษตรกร คือ การปลูกขาวนาปเพียง
พืชเดียว (ปฏิบัติตามวิธีของเกษตรกร) 
 2. กรรมวิธีทดสอบ คือ การปลูกขาวนาปโดย
ปฏิบัติตามวิธีของเกษตรกร เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบรอย
แลวมีการปลูกถั่วลิสงตามหลังขาวนาป มีแนวทางการปฏิบัติ
ดังนี้ 
  1) หลังจากเก็บผลผลิตขาวนาป เตรียมแปลง
ปลูกถั่วลิสงพันธุ ขอนแกน 60-2  
  2) อัตราเมล็ดพันธุ 18 กิโลกรัม/ไร 
  3) ระยะปลูก 45 x 25 ซม. หยอดหลุมละ   
3 เมล็ด ถอนแยกเหลือ 2 ตนตอหลุม  
  4) พนสารอะลาคลอร ควบคุมวัชพืชกอนงอก  
  5) ใสปุยเคมีสูตร 12 – 24 – 12 อัตรา 25 กก./
ไร โรยขางแถวพรวนดินกลบหลังถ่ัวงอก 10 – 15 วัน 
(สถานบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร. 2547) 
  6) การปองกันกำจัดศัตรูพืชตามความจำเปน 
  7) เก็บเกี่ยวเม่ืออายุ 95 – 105 วัน (สถาบัน  
วิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร. 2539) 

ผลการศึกษาและวิจารณ

ผลวิเคราะหดิน 
 การวิเคราะหคุณสมบัติของดินกอนดำเนินการ
ทดสอบ พบวา pH แปลงกรรมวิธีทดสอบมีคาระหวาง   
4.69 - 7.49 และแปลงกรรมวิธีเกษตรกรมีคาระหวาง   
5.07 - 7.55 เกษตรกรสวนใหญมีคา pH อยูในระดับที่เหมาะสม
คือ 5.5 – 6.5 (สถาบันวิจัยพืชไร. 2553) มีเพียงรายที่ 3 ที่มี
คา pH สูงกวาระดับเหมาะสม อินทรียวัตถุ (OM) พบวา 
แปลงกรรมวิธีทดสอบมีคาระหวาง 1.35 - 2.44 % มีเพียง
รายท่ี 5 ที่มีคา OM ระดับสูงคือมากกวา 2 (กรมวิชา

การเกษตร. 2552) สวนแปลงกรรมวิธีเกษตรกรมีคาระหวาง 
1.22 - 2.24 % แตก็มีเพียงรายที่4 ที่มีคา OM ระดับสูง 
ปริมาณฟอสฟอรัส (P) ฃ พบวา แปลงกรรมวิธีทดสอบมีคา
ระหวาง 5 – 23 ppm. มีเพียงรายท่ี 3 ที่มีคา P ระดับสูง  
คือมากกวา 12 และแปลงกรรมวิธีเกษตรกรมีคาระหวาง   
6 – 34 ppm. มีเพียงรายท่ี 5 ที่มีคา P ระดับสูง และปริมาณ
โปรแตสเซียม (K) พบวา แปลงกรรมวิธีทดสอบมีคาระหวาง 
6 – 55 ppm. มีเพียงรายที่ 4 ที่มีคา K ระดับปานกลาง  
คือชวง 40-80 และแปลงกรรมวิธีเกษตรกรมีคาระหวาง  
16 – 77 ppm. มีเกษตรกรรายที่4 และ5 ที่มีคา K ระดับ  
ปานกลาง ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ปฏิทินระบบการปลูกพืช  

กรรมวิธี
เดือน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เกษตรกร

(ขาวนาป)

ทดสอบ

(ขาว - ถั่วลิสง)

ขาวนาป 

ขาวนาป ถั่วลิสง 
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ผลผลิต 

 ผลผลิตขาวฤดูนา ป 2554 พบวา กรรมวิธีเกษตรกร

ไดผลผลิตขาวเฉลี่ย 623 กก./ไร รายท่ีไดผลผลิตสูงสุด 

ไดแก เกษตรกรรายที่ 3 ไดผลผลิต 680 กก./ไร รองลงมาคือ 

รายท่ี 4, 2, 1 และ 5 ไดผลผลิต 647, 640, 626 และ 520 

กก./ไร ตามลำดับ เมื่อเทียบกับผลผลิตขาว ป 2553 พบวา 

เกษตรกรสวนใหญไดผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 9 

รวมสองปไดผลผลิตเฉล่ีย 596 กก./ไร ขณะที่กรรมวิธี

ทดสอบ เกษตรกรไดผลผลิตขาวเฉล่ีย 657 กก./ไร รายท่ีได

ผลผลิตสูงสุด ไดแก เกษตรกรรายท่ี 1 ไดผลผลิต 704 กก./ไร 

รองลงมาคือ รายท่ี 3, 4, 2 และ 5 ไดผลผลิต 696, 685,   

653 และ 549 กก./ไร ตามลำดับ เมื่อเทียบกับผลผลิตขาว  

แปลงทดสอบ ป 2553 พบวา เกษตรกรสวนใหญไดผลผลิต

ขาวเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 15 รวมสองปไดผลผลิตเฉลี่ย 

613 กก./ไร มากกวากรรมวิธีเกษตรกรรอยละ 3  

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหคุณสมบัติของดินกอนดำเนินการทดสอบ 

รายช่ือเกษตรกร 
pH OM(%) P(ppm.) K(ppm.) 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

1. นายสัมฤทธิ์  5.90 5.07 1.35 1.53 9 6 18 16 

2. นายสวอง  4.69 5.15 1.39 1.22 5 6 6 19 

3. นายสลิด  7.49 7.55 1.85 1.28 23 6 29 16 

4. นายสมชาย  6.51 6.36 1.64 2.24 6 10 55 46 

5. นายเพลิน  5.92 5.85 2.44 1.80 5 34 6 77 

 จากกรรมวิธีทดสอบดังกลาวไดปลูกถั่วลิสงตามขาว 

พบวา ถั่วลิสง ป 2554 ใหผลผลิตเฉลี่ย 477 กก./ไร รายที่ได

ผลผลิตสูงสุด ไดแก เกษตรกรรายที่1 ไดผลผลิต 591 กก./ไร 

รองลงมาคือ รายที่ 5, 3 และ 4 ไดผลผลิต 590, 495,   

432 กก./ไร ตามลำดับ และรายท่ีไดผลผลิตนอยท่ีสุดไดแก 

รายท่ี 2 ไดผลผลิต 275 กก./ไร ทั้งนี้เนื่องจากถั่วลิสงขาดน้ำ

ในชวงออกดอก เพราะพื้นท่ีแปลงเปนดินทรายปนรวน  

กักเก็บความช้ืนไมดี ประกอบกับเปนชวงอากาศรอนจัด

ติดตอกันนานทำใหดอกเห่ียวดอกรวงสงผลใหไมไดผลผลิต

เทาที่ควร แตเมื่อเทียบกับผลผลิตถั่วลิสงกับป 2553 พบวา 

เกษตรกรสวนใหญไดผลผลิตถั่วลิสงเพิ่มข้ึน คิดเปนรอยละ 7 

รวมสองปไดผลผลิตถั่วลิสงเฉลี่ย 461 กก./ไร เมื่อเทียบกับ

ผลผลิตตามลักษณะประจำพันธุ ขอนแกน 60-2 ผลผลิต  

ฝกสดเทากบั 572 กก./ไร2 ถือวาอยูในเกณฑที่สามารถจะยก

ระดับผลผลิตข้ึนได ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงผลผลิตขาวฤดูนาปและถ่ัวลิสงของเกษตรกรจำแนกแตละราย 

รายช่ือเกษตรกร 

ผลผลิต (กก./ไร) 

กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

ขาว 

ป 53 

ขาว 

ป 54 

เฉลี่ย 

สะสม 

ขาว 

ป 53 

ขาว 

ป 54 

เฉลี่ย 

สะสม 

ถั่วลิสง 

ป 53 

ถั่วลิสง 

ป 54 

เฉล่ีย 

สะสม 

1. นายสัมฤทธิ์  833 626 730 833 704 769 440 591 516 

2. นายสวอง  467 640 554 467 653 560 420 275 348 

3. นายสลิด  478 680 579 478 696 587 342 495 419 

4. นายสมชาย  565 647 606 565 685 625 556 432 494 

5. นายเพลิน  500 520 510 500 549 525 470 590 530 
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ตนทุนการผลิต 

 ตนทุนการผลิตขาวฤดูนาปทั้งกรรมวิธีเกษตรกรและ

กรรมวิธีทดสอบมีตนทุนเทากัน เนื่องจากแปลงกรรมวิธี

ทดสอบเปนสวนหนึ่งในพื้นที่แปลงกรรมวิธีเกษตรกรจึงมีคา

ลงทุนในการผลิตขาวเทากัน ตนทุนการผลิตขาวป 2554   

พบวา ทั้งสองกรรมวิธีมีตนทุนเฉล่ีย 3,144 บาท/ไร และ  

ทุกรายมีตนทุนการผลิตเฉล่ียเพ่ิมขึ้นจากป 2553 คิดเปน  

รอยละ 24 รวมสองปเกษตรกรมีตนทุนการผลิตขาวเฉลี่ย 

2,842 บาท/ไร สวนกรรมวิธีทดสอบนอกจากมีตนทุนจาก

การผลิตขาวแลวยังมีตนทุนการผลิตถั่วลิสง พบวา ป 2554 

เกษตรกรมีตนทุนการผลิตถั่วลิสงเฉลี่ย 4,160 บาท/ไร   

เพิ่มข้ึนจากป 2553 รอยละ 4 รวมสองปมีตนทุนการผลิต  

ถั่วลิสงเฉลี่ย 4,083 บาท/ไร เมื่อคิดตนทุนตอกิโลกรัม  

ทั้งระบบ พบวา กรรมวิธีเกษตรกรมีตนทุนเฉลี่ย 4.83 บาท/

กิโลกรัม ขณะท่ีกรรมวิธีทดสอบมีตนทุนเฉลี่ย 7.00 บาท/

กิโลกรัม ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 แสดงตนทุนการผลิตของกรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบจำแนกแตละราย 

รายช่ือเกษตรกร 

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร) 

กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

ขาว 

ป 53 

ขาว 

ป 54 

เฉลี่ยสะสม 

ทั้งระบบ 

ขาว 

ป 53 

ขาว 

ป 54 

เฉลี่ย 

สะสม 

ถั่วลิสง 

ป 53 

ถั่วลิสง 

ป 54 

เฉลี่ย 

สะสม 

ตนทุน 

ทั้งระบบ 

1. นายสัมฤทธิ์  3,105 3,192 3,149 3,105 3,192 3,149 3,996 4,262 4,129 7,278 

2. นายสวอง  2,397 3,263 2,830 2,397 3,263 2,830 4,304 3,872 4,088 6,918 

3. นายสลิด 2,235 3,112 2,674 2,235 3,112 2,674 4,269 4,150 4,210 6,884 

4. นายสมชาย 2,604 3,145 2,875 2,604 3,145 2,875 3,753 4,150 3,952 6,827 

5. นายเพลิน 2,363 3,008 2,686 2,363 3,008 2,686 3,709 4,367 4,038 6,724 

เฉลี่ย 2,541 3,144 2,842 2,541 3,144 2,842 4,006 4,160 4,083 6,926 

เฉลี่ย/กิโลกรัม 4.58 5.08 4.83 4.58 4.81 4.70 9.29 9.33 9.31 7.00 

รายได 

 รายไดของการผลิตขาวฤดูนาป 2554 พบวา กรรมวิธี  

เกษตรกรมีรายไดเฉล่ีย 7,044 บาท/ไร รายท่ีมีรายไดสูงสุด 

ไดแก รายท่ี3 มีรายได 7,820 บาท/ไร รองลงมาคือรายท่ี 1, 

4, 2 และ 5 มีรายได 7,262 7,117 7,040 และ 5,980 บาท/ไร 

ตามลำดับ เมื่อเทียบกับการผลิตขาวป 2553 พบวา 

เกษตรกรสวนใหญมีรายไดเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 11 รวม

สองปมีรายไดเฉล่ีย 6,690 บาท/ไร ขณะท่ีกรรมวิธีทดสอบ 

เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 7,440 บาท/ไร รายท่ีมีรายไดสูงสุด 

ไดแก รายท่ี 1 มีรายได 8,166 บาท/ไร รองลงมาคือ รายท่ี 

3, 4, 2 และ 5 มีรายได 8,004 7,535 7,183 และ 6,314 

บาท/ไร ตามลำดับ เมื่อเทียบกับการผลิตขาวป 2553 พบวา 

เกษตรกรสวนใหญมีรายไดเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 15 รวม

สองปมีรายไดเฉลี่ย 6,888 บาท/ไร มากกวากรรมวิธี

เกษตรกรรอยละ 3 การปลูกถั่วลิสงทำใหเกษตรกรมีรายได

เพิ่มเติมจากการปลูกขาวเพียงพืชเดียว รายไดจากการผลิต 

ถั่วลิสงป 2554 พบวา มีรายไดเฉลี่ย 9,644 บาท/ไร รายที่มี

รายไดสูงสุด ไดแก รายที่1 มีรายได 11,828 บาท/ไร รองลงมา

คือ รายที่ 5, 3, 4 และ 2 มีรายได 11,800 9,900 8,640   

และ 6,054 บาท/ไร ตามลำดับ เมื่อเทียบกับรายไดจาก  

การผลิตขาว ป 2553 พบวา เกษตรกรสวนใหญมีรายได  

เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 6 รวมสองปเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 

9,362 บาท/ไร ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4 
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ผลตอบแทนสุทธิ  

 ผลตอบแทนสุทธิของการผลิตขาวฤดูนา ป 2554 

พบวา กรรมวิธีเกษตรกรไดผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 3,900 

บาท/ไร รายที่ไดผลตอบแทนสุทธิสูงสุด ไดแก เกษตรกร  

รายที่ 3 ไดผลตอบแทนสุทธิ 4,708 บาท/ไร รองลงมาคือ 

รายที่ 1, 4, 2 และ 5 ไดผลตอบแทนสุทธิ 4,070 3,972 

3,777 และ 2,972 บาท /ไร ตามลำดับ เม่ือเทียบกับ  

ผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตขาว ป 2553 พบวา เกษตรกร

สวนใหญไดผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 3 รวม

สองปเกษตรกรไดผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 3,848 บาท/ไร 

ขณะท่ีกรรมวิธีทดสอบ เกษตรกรไดผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 

4,296 บาท/ไร รายที่ไดผลตอบแทนสุทธิสูงสุด ไดแก 

เกษตรกรรายท่ี 1 ไดผลตอบแทนสุทธิ 4,974 บาท/ไร รองลงมา 

คือ รายท่ี 3, 4, 2 และ 5 ไดผลตอบแทนสุทธิ 4,892 4,390 

3,920 และ 3,306 บาท/ไร ตามลำดับ เมื่อเทียบกับผล

ตอบแทนสุทธิจากการผลิตขาว ป 2553 พบวา เกษตรกร

สวนใหญไดผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 13 รวม

สองปเกษตรกรไดผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 4,046 บาท/ไร 

มากกวากรรมวิธีเกษตรกรรอยละ 5 จากกรรมวิธีทดสอบ  

ดังกลาวมีการปลูกถ่ัวลิสงตามขาวทำให เกษตรกรได  

ผลตอบแทนสุทธิเพิ่มเติมจากการปลูกขาวเพียงพืชเดียว   

ตารางท่ี 4 แสดงรายไดของกรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบจำแนกแตละราย 

รายช่ือเกษตรกร 

รายได (บาท/ไร) 

กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

ขาว  

ป 53 

ขาว  

ป 54 

เฉลี่ยสะสม  

ทั้งระบบ 

ขาว  

ป 53 

ขาว  

ป 54 

เฉลี่ย

สะสม 

ถั่วลิสง  

ป 53 

ถั่วลิสง  

ป 54 

เฉลี่ย 

สะสม 

รายได  

ทั้งระบบ 

1. นายสัมฤทธิ์  9,663 7,262 8,463 9,663 8,166 8,915 8,800 11,828 10,314 19,229 

2. นายสวอง  5,044 7,040 6,042 5,044 7,183 6,114 9,240 6,054 7,647 13,761 

3. นายสลิด 5,640 7,820 6,730 5,640 8,004 6,822 6,840 9,900 8,370 15,192 

4. นายสมชาย 5,933 7,117 6,525 5,933 7,535 6,734 11,120 8,640 9,880 16,614 

5. นายเพลิน 5,400 5,980 5,690 5,400 6,314 5,857 9,400 11,800 10,600 16,457 

เฉลี่ย 6,336 7,044 6,690 6,336 7,440 6,888 9,080 9,644 9,362 16,250 

 ผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตถั่วลิสง ป 2554 พบวา 

เกษตรกรไดผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 5,484 บาท/ไร รายที่ได

ผลตอบแทนสุทธิสูงสุด ไดแก เกษตรกรรายท่ี 1 ไดผล

ตอบแทนสุทธิ 7,566 บาท/ไร รองลงมาคือ รายท่ี 5, 3, 4 

และ 2 ไดผลตอบแทนสุทธิ 7,433 5,750 4,490 และ 2,182 

บาท/ไร ตามลำดับ เมื่อเทียบกับผลตอบแทนสุทธิจาก  

การผลิตถั่วลิสง ป 2553 พบวา เกษตรกรสวนใหญไดผล

ตอบแทนสุทธิเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 10 รวมสองปเกษตรกร

ไดผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตถั่วลิสงเฉลี่ย 5,279 บาท/ไร 

ผลตอบแทนสุทธิทั้งระบบจากการทดสอบสองป พบวา 

กรรมวิธีเกษตรกรไดผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 3,848 บาท/ไร 

ขณะท่ีกรรมวิธีทดสอบไดผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 9,325 

บาท/ไร มากกวากรรมวิธีเกษตรกรคิดเปนรอยละ 21 สวน  

คา Benefit Cost Ratio (BCR) พบวา กรรมวิธีทดสอบ  

และกรรมวิธีเกษตรกรมีคา BCR เทากับ 2.35 เทากัน   

ดังรายละเอียดในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลตอบแทนสุทธิของกรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบจำแนกแตละราย  

รายช่ือเกษตรกร 

ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร) 

กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

ขาว 

ป 53 

ขาว 

ป 54 

เฉลี่ยสะสม 

ทั้งระบบ 

ขาว 

ป 53 

ขาว 

ป 54 

เฉลี่ย 

สะสม 

ถั่วลิสง 

ป 53 

ถั่วลิสง 

ป 54 

เฉลี่ย 

สะสม 

ผลตอบแทน 

สุทธิทั้งระบบ 

1. นายสัมฤทธิ์  6,558 4,070 5,314 6,558 4,974 5,766 4,804 7,566 6,185 11,951 

2. นายสวอง  2,647 3,777 3,212 2,647 3,920 3,284 4,936 2,182 3,559 6,843 

3. นายสลิด 3,405 4,708 4,057 3,405 4,892 4,149 2,571 5,750 4,161 8,310 

4. นายสมชาย 3,329 3,972 3,651 3,329 4,390 3,860 7,367 4,490 5,929 9,789 

5. นายเพลิน 3,037 2,972 3,005 3,037 3,306 3,172 5,691 7,433 6,562 9,734 

เฉลี่ย 3,795 3,900 3,848 3,795 4,296 4,046 5,074 5,484 5,279 9,325 

BCR 2.46 2.24 2.35 2.46 2.37 2.41 2.29 2.30 2.30 2.35 

สรุปผลการทดสอบ

 ระบบทดสอบสามารถเพิ่มศักยภาพของพื้นที่และ

ทำใหเกษตรกรมีผลผลิตขาวนาปและผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น 

ดังน้ันระบบทดสอบเปนทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตพืชและเพิ่มศักยภาพของพ้ืนที่ ในการทำการ

เกษตรกรของเกษตรกร อยางไรก็ดีงานวิจัยนี้ไดสรุปผล  

การวิจัยในชวง 2 ป จำเปนตองมีการทดสอบอยางตอเนื่อง

เพื่อยืนยันผลการวิจัย จนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการ

ทดสอบคือ 5 ป  
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