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บทคัดยอ

 การทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนาในเขตชลประทานจังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบการปลูกพืช

หลังนาที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกรในเขตชลประทาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ดำเนินการใน

แปลงเกษตรกรพื้นที่ชลประทานโครงการสูบน้ำดวยไฟฟาตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระหวางเดือน

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 เกษตรกรรวมทดสอบ จำนวน 5 ราย รายละ 3 ไร ดำเนินการทดสอบแปลงใหญไมมีซ้ำ   

3 กรรมวิธี ไดแก กรรมวิธีเกษตรกร ระบบขาว-ขาวนาปรัง และกรรมวิธีทดสอบ ระบบขาว-ขาวโพดขาวเหนียว และระบบขาว-

ถั่วลิสง ผลการทดสอบ พบวา ในกรรมวิธีเกษตรกร ระบบขาว-ขาวนาปรัง เกษตรกรมีรายไดสุทธิ 1,385 - 2,840 บาท/ไร รายได

สุทธิเฉลี่ย 2,284.6 บาท/ไร สำหรับกรรมวิธีทดสอบ ระบบขาว-ขาวโพดขาวเหนียว เกษตรกรมีรายไดสุทธิ 845 - 2,773 บาท/ไร 

รายไดสุทธิเฉลี่ย 1,908.0 บาท/ไร ในขณะที่กรรมวิธีทดสอบ ระบบขาว-ถั่วลิสง เกษตรกรมีรายไดสุทธิ 9,450 - 10,350 บาท/ไร 

รายไดสุทธิเฉลี่ย 9,959.6 บาท/ไร อยางไรก็ตามจากการประเมินการยอมรับ พบวา เกษตรกรมีความพอใจการปลูกถั่วลิสงพันธุ

ขอนแกน 6 หลังการปลูกขาวนาป เนื่องจากมีรายไดเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน และใชน้ำในการผลิตนอยกวาขาวนาปรัง 

คำสำคัญ : ระบบการปลูกพืช / พื้นที่ชลประทาน / ขาว / ถั่วลิสง / ขาวโพดขาวเหนียว  

ABSTRACT

 The objective of this project was find the suitable cropping systems in the irrigated condition and methodology 

in order to increase crop production in Maha Sarakham Province. The selected 5 farms are distribute in Nong Bon, 

Kosumphisai district with study size 3 rai/farm. The treatments of this study were divided into 3 systems ; 1st system, 

rice - rice system (farmer’s system),. 2nd system,: rice - waxy corn system and 3rd system:, rice - peanut system 

(recommended system). The period of the study is start from October 2553 to September 2554. It was found that the 

average output of net income of the 1st, 2rd and 3rd systems were 2,284.6, 1,908 and 9,959.6 bath/rai, respectively. 

The most popular peanut varieties in the region is khonkaen 6. 

Keywords : Cropping Systems / Irrigated Area / Rice, Peanuts / Waxy Corn 
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บทนำ

 จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่รวมทั้งหมด 3,307, 302 ไร  

พื้นท่ีทำการเกษตรในรอบป 2551 จำนวน 2,522,035 ไร   

คิดเปนรอยละประมาณ 76.25 ของพื้นที่จังหวัด พื้นท่ีปลูกขาว   

มีพื้นท่ีมากท่ีสุดเทากับ 2,254,821 ไร (นาป นาปรัง และขาวไร)  

คิดเปนรอยละ 68.17 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ พืชไรมี

จำนวนเทากับ 240,826 ไร รอยละ 7.29 ของพื้นทั้งหมด   

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม ไดแก ขาว 

ออย มันสำปะหลัง ถั่วลิสง มันแกวตะเภา ยาสูบ พืชผัก และ

ผลไม สภาพพื้นท่ีโดยทั่วไปเปนพื้นที่คอนขางราบเรียบถึง

ลูกคลื่นลอนลาดมีปริมาณน้ำฝนระหวางป 2545 - 2554 อยู

ในชวง 995.10 -1554.80 มม./ป ในจังหวัดมหาสารคามยัง

ประกอบไปดวยแหลงน้ำตามธรรมชาติ แหลงน้ำชลประทาน 

ซึ่งแหลงน้ำชลประทานประกอบดวยโครงการชลประทาน

ขนาดเล็ก 285 โครงการ โครงการชลประทานขนาดกลาง   

18 โครงการ โครงการชลประทานขนาดใหญ 3 โครงการ 

สถานีสูบน้ำดวยไฟฟา 82 แหง รวมพ้ืนที่เขตชลประทาน 

101,433 ไร คิดเปนรอยละ 3.69 ของพื้นที่การเกษตร 

 จากการจัดเวทีเสวนาระหวางผูทำวิจัยและเกษตรกร 

พบวา เกษตรกรในพื้นที่เขตชลประทานสวนใหญจะทำ

นาปรังเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอำเภอเมือง, 

โกสุมพิสัย , กันทรวิชัย และอำเภอเชียงยืน ซึ่งทำให

เกษตรกรเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ำชลประทานหากการบริหาร

จัดการน้ำไมดี โดยเฉพาะในระยะขาวแตกกอ และออกรวง 

เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่

เขตชลประทาน การปลูกพืชอายุสั้นหลังนา นอกจากจะแก

ปญหาเรื่องขาดแคลนน้ำโดยตรงแลว อภิพรรณ (2526) 

รายงานวา การจัดระบบการปลูกพืช ทำใหเกิดเสถียรภาพ

และความย่ังยืนของผลผลิตและรายได ลดความเสี่ยงตอ

ราคาพืชผลตกต่ำ ลดความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูพืช 

และปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินใหดีขึ้น ในขณะท่ี 

อนันต (2545) รายงานวาการปลูกพืชมากชนิด หรือมากกวา

หนึ่งคร้ังในรอบป ควรคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม  

ของเกษตรกร และความเหมาะสม กับสภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติดวย อยางไรก็ตาม การวิจัยและพัฒนาระบบ  

การปลูกพืชหลังนาในเขตชลประทานจังหวัดมหาสารคาม 

จึงนาจะเปนแนวทางใหเกษตรกรไดตัดสินใจเลือกระบบ  

การปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม เพื่อใหเกิดความ

ยั่งยืนและพึ่งตนเองไดอยางแทจริงตอไป 

วัตถุประสงค  

 1. เพื่อใหไดรูปแบบระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม

กับพื้นที่เขตชลประทานในพื้นที่ปลูกขาวเปนหลักจังหวัด

มหาสารคาม  

 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่ของ

เกษตรกร 

วิธีการศึกษา

 วิธีการและแนวทางการดำเนินงาน ยึดตามขั้นตอน

การวิจัยระบบการทำฟารม (farming systems research 

หรือ FSR) (อารันต. 2535) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมี

สวนรวม (participatory technology development หรือ 

PTD) ซึ่งเปนการ ศึกษาวิจัยในสภาพพื้นที่เกษตรกรโดย

เกษตรกรรวมดำเนินการ มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย ดำเนินการ

โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่เปนตัวแทนของสภาพหรือระบบนิเวศที่

ตองการศึกษา โดยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสำรวจพื้นที่ และการสัมภาษณ

เกษตรกร 

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหพื้นที่และวินิจฉัยปญหา 

สำรวจและวิเคราะหพื้นที่เปาหมาย เพื่อศึกษาทำความเขาใจ

สภาพพื้นที่เปาหมาย ประเด็นปญหาโดยรวมของเกษตรกร 

เรียงลำดับความสำคัญของปญหา โอกาส อุปสรรค และ

ศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี (วิริยะ. 2528 ) 

 ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนการทดสอบและพัฒนา

เทคโนโลยี วางแผนการดำเนินงานตามประเด็นที่ไดจาก  

การวิเคราะหพื้นที่ โดยใชกระบวนการการวางแผนอยางมี

สวนรวม ในพื้นที่เปาหมายท่ีไดคัดเลือกตามประเด็นปญหา 

ศักยภาพและโอกาส โดยนำเทคโนโลยีที่แนะนำมาพัฒนา

ปรับใชเปรียบเทียบกับวิธีการของเกษตรกร 

 ขั้นตอนท่ี 4 การดำเนินงานทดสอบและพัฒนา

เทคโนโลยี ดำเนินงานในพื้นที่เกษตรกร โดยใชกระบวนการ

พัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม  

 ขั้นตอนท่ี 5 การวิเคราะหผล ในระหวางดำเนินงาน

วิจัย มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย เพื่อ

สรุปเปนบทเรียนและประสบการณตลอดจนการปรับแผนงาน 

 ขั้นตอนที่ 6 การขยายผลในข้ันตอนที่ 4 เม่ือดำเนิน

การทดลองซ้ำจนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว 

และเปนที่ยอมรับของเกษตรกร จะขยายผลของเทคโนโลยี
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นั้นไปสูเกษตรกรรายอื่น หรือพื้นที่อื่นที่มีสภาพนิเวศเกษตร

คลายคลึงกัน 

 1. อุปกรณและวิธีการ  

 - พันธุพืช : ขาวพันธุชัยนาท 1 ถั่วลิสงพันธุขอนแกน 6 

และขาวโพดขาวเหนียวพันธุสุโขทัย 1  

 - ปุยเคมี : สูตร 12-24-12, 15-15-15, 16-8-8 และ 

46-0-0  

 - ปูนขาว  

 - สารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืช 

 2. แบบและวิธีการทดลอง 

 เปนการทดสอบในไรเกษตรกรแบบแปลงใหญไมมี

ซ้ำ ในพื้นท่ีชลประทาน จำนวน 5 ราย พื้นท่ี 3 ไรตอราย 

รวม 15 ไร ประกอบดวย 3 กรรมวิธี คือ (ตารางท่ี 1) 

  1) ขาว – ขาวนาปรัง 

  2) ขาว – ขาวโพดขาวเหนียว 

  3) ขาว – ถั่วลิสง 

 3. สถานที่และเกษตรกรรวมทดสอบ  

 ดำเนินการทดสอบในพื้นที่ ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย 

จ.มหาสารคาม โดยมีเกษตรกรรวมดำเนินงานดังนี้ 

  1) นายสมเดช  ธรรมมูลตรี 

  2) นางคูณสิน  ศรีเฮืองโคตร 

  3) นางทัศนีย  สีนัดยก 

  4) นางจงรักษ ดวงพา 

  5) นางสุภารัตน วงษอำมาตย 

 4. วิธีปฏิบัติการทดลอง 

 กรรมวิธีที่ 1 ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวขาวนาป ซึ่ง

ขาวนาปจะออกดอกประมาณ 20 ตุลาคม และเก็บเกี่ยว  

ไดประมาณวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกป เกษตรกรรวม

ทดสอบจะเร่ิมการปลูกขาวนาปรัง ไถเตรียมดิน โดยไถดะ   

1 คร้ัง ตากดินไวประมาณ 10 วัน และไถปนทำเทือก หวาน

ขาวน้ำตม อัตรา 15-20 กก.ตอไร ประมาณปลายเดือน

ธันวาคม ใชขาวพันธุชัยนาท 1 ใสปุยเคมี 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 

หลังขาวงอก 20 – 25 วัน และครั้งที่2 ชวงขาวแตกกอ   

45 วัน โดยการใชปุยเคมีสูตร 16-8-8 อัตรา 20-25 กก.ตอไร 

ใหน้ำทุกสัปดาห เก็บเกี่ยวประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน 

 กรรมวิธีที่ 2 การปลูกขาวโพดหลังนา เริ่มไถเตรียมดิน

ประมาณเดือนธันวาคม ไถดะดวยผาลสาม 1 ครั้ง ตากดิน

ทิ้งไวประมาณ 7-10 วัน ไถพรวนดวยผาลเจ็ด 1 ครั้ง แลว

ยกรองปลูก ยกรองใหมีระยะระหวางรอง 75-80 เซนติเมตร 

ระยะตน 25-30 เซนติเมตร หยอดเมล็ด 3-4 เมล็ดตอหลุม 

เม่ือขาวโพดมีอายุประมาณ 14 วัน ถอนแยกใหเหลือหลุมละ 

3 ตน การใสปุย ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม

ตอไร รองกนหลุมกอนปลูก ขาวโพดมีอายุ 20 วัน ใหปุยเคมี

สูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร โรยขางตนหรือขางแถว 

แลวพรวนกลบ การใหน้ำ โดยใหน้ำตามรองทันทีหลังปลูก 

และหลังใหปุยทุกครั้ง เก็บเกี่ยว 18-20 วัน หลังออกไหม 50 

เปอรเซ็นต 

 กรรมวิธีที่ 3 ปลูกถั่วลิสงหลังนา (ธันวาคม-มกราคม) 

ใชถั่วลิสงพันธุขอนแกน 6 การไถเตรียมดินโดยไถดะ 1 ครั้ง 

ตากดินทิ้งไวประมาณ 7-10 วัน หวานปูนขาว อัตรา 200 

กก.ตอไร แลวไถปนยกรอง ปลูกโดยวิธีหยอดเปนหลุม ใช

ระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร จำนวน 2 ตนตอหลุม คลุกเมล็ด

กอนปลูกดวยสารเคมีคารเบนดาซิม อัตรา 5 กรัมตอเมล็ด   

1 กก. ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร เมื่อ

ถั่วลิสงงอกแลว 15-20 วัน โดยโรยขางแถวแลวพรวนดิน

ตารางท่ี 1 แสดงแบบวิธีการทดสอบระบบการปลูกพืช หลังนาจังหวัดมหาสารคาม 

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

กรรมวิธี

เกษตรกร

กรรมวิธี

ทดสอบ 1

กรรมวิธี

ทดสอบ 2

ขาวนาป 

ขาวนาป 

ขาวนาป 

ขาวนาปรัง 

ขาวโพดขาวเหนียว 

ถั่วลิสง 



158
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8

กลบโคน กำจัดวัชพืช 2-3 ครั้ง พนสารฟโพรนิล 5% เอสซี 

อัตรา 20 ซีซี ตอน้ำ 20 ลิตร เมื่อถั่วอายุประมาณ 5 วัน และ

อีกครั้งหางกันครั้งละ 10 วัน ใหน้ำตามรองทันที่หลังปลูกจน

เต็มสันรอง เพื่อใหถั่วลิสงงอกสม่ำเสมอ ไมใหถั่วลิสงขาดน้ำ 

ชวงอายุ 30-60 วันหลังงอก ซึ่งเปนระยะท่ีอยูในชวงแทงเข็ม

สรางฝกและเมล็ด พรวนดินขางแถวถ่ัวลิสงหลงัออกดอกและ

กอนแทงเข็ม ชวงอายุ 30-40 วันหลังงอกเก็บเกี่ยวประมาณ

เดือนเมษายน  

 5. การบันทึกขอมูล 

 - ขอมูลอุตุนิยมวิทยา  

 - ขอมูลสมบัติของดิน กอนปลูกและหลังเก็บเกี่ยว  

 - พิกัดแปลงทดลอง  

 - วันปฏิบัติการตางๆ  

 - ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต  

 - ตนทุนการผลิต รายได และรายไดสุทธิ 

 6. การวิเคราะหขอมูล 

 - วิเคราะหขอมูลผลผลิต และองคประกอบผลผลิต  

 - วิเคราะหขอมูลดานเศรษฐศาสตร ไดแก รายได 

รายไดสุทธิ อัตราผลตอบแทนตอคาใชจายการลงทุน (Benefit 

Cost Ratio : BCR)  

ตารางท่ี 2 แสดงผลผลิตน้ำหนักสด และราคาขายผลผลิต แปลงทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนาจังหวัดมหาสารคาม 

เกษตร 

รวมทดสอบ 

ผลผลิตน้ำหนักสด (กก./ไร) ราคาขาย (บาท/กก.) 

ขาวนาปรัง ขาวโพด ถั่วลิสง ขาวนาปรัง ขาวโพด ถั่วลิสง 

1. นางจงรักษ ดวงภา 981 938 1,170 6.3 6 13.85 

2. นายสมเดช ธรรมมูลตรี 750 741 1,170 6.3 7 13.85 

3. นางทัศนีย สีนัดยก 843 634 1,196 6.3 8 13.85 

4. นางคูนสิน ศรีเฮืองโคตร 942 680 1,222 6.3 5 13.85 

5. นางศุภารัตน วงศอามาตย 948 568 1,235 6.3 6 13.85 

รวม 4,464 3,561 5,993 31.50 32.00 69.25 

เฉลี่ย 892.80 712.20 1198.60 6.30 6.40 13.85 

 - ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยี สรุประดมความ

คิดเห็นของเกษตรกรหลังเขารวมโครงการ โดยการสัมภาษณ 

แบบสอบถาม และเสวนากลุม 

ผลการศึกษาและวิจารณ

1. ผลผลิตน้ำหนักสด 

 ผลผลิตน้ำหนักสด (ตารางที่ 2) พบวา ระบบ  

การปลูกพืช ขาว-ขาวนาปรัง ใหผลผลิตน้ำหนักสด  

ขาวนาปรัง มีคาระหวาง 750-981 กก.ตอไร และใหผลผลิต

เฉลี่ย เทากับ 892.8 กก.ตอไร ในขณะที่ระบบการปลูกพืช 

ขาว-ขาวโพดขาวเหนียว ใหน้ำหนักสดขาวโพดขาวเหนียว   

มีคาระหวาง 634-938 กก.ตอไร และใหผลผลิตน้ำหนักสด

เฉลี่ย เทากับ 712.2 กก.ตอไร สำหรับระบบการปลูกพืช 

ขาว-ถั่วลิสงพันธุขอนแกน 6 ใหผลผลิตน้ำหนักสด มีคา

ระหวาง 1,170-1235 กก.ตอไร และผลผลิตถั่วลิสงเฉลี่ย 

เทากับ 1198.6 กก.ตอไร อยางไรก็ตามผลผลิตขาวนาป

เฉลี่ย 469 กก.ตอไร 

2. รายไดและราคาขายผลผลิต 

 รายไดและราคาขายผลผลิต จากตารางท่ี 2 และ 3 

แสดงรายไดและราคาขายผลผลิตพืชในระบบการปลูกพืช

หลังนา พบวา ระบบการปลูกพืชขาว-ขาวนาปรัง เกษตรกร

มีรายไดระหวาง 4,725 - 6,180 บาทตอไร และเกษตรกรมี

รายไดจากการปลูกขาวนาปรังเฉลี่ย เทากับ 5,624.6 บาท

ตอไร (ขาวนาปรัง กก.ละ 6.30 บาท) ซึ่งจะเห็นวาราคาขาย

ขาวนาปรังคอนขางต่ำเม่ือเปรียบเทียบกับราคาขายขาวนาป 

(ขาวนาป กก.ละ 10 - 13 บาท) ในขณะท่ีระบบการปลูกพืช

ขาว-ขาวโพดขาวเหนียว เกษตรกรมีรายไดระหวาง 3,400-

5,628 บาทตอไร เกษตรกรมีรายไดจากการขายขาวโพดขาว

เหนียวเฉล่ีย เทากับ 4,539 บาทตอไร (ขาวโพดขาวเหนียว
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ตารางท่ี 3 แสดงตนทุนการผลิต และรายได แปลงทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนาจังหวัดมหาสารคาม 

เกษตรกร 

รวมทดสอบ 

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร) รายได (บาท/ไร) 

ขาวนาปรัง ขาวโพด ถั่วลิสง ขาวนาปรัง ขาวโพด ถั่วลิสง 

1. นางจงรักษ ดวงภา 3,340 2,855 6,755 6,180 5,628 16,205 

2. นายสมเดช ธรรมมูลตรี 3,340 2,555 5,855 4,725 5,187 16,205 

3. นางทัศนีย สีนัดยก 3,340 2,635 6,815 5,311 5,072 16,565 

4. นางคูนสิน ศรีเฮืองโคตร 3,340 2,555 6,875 5,935 3,400 16,925 

5. นางศุภารัตน วงศอามาตย 3,340 2,555 6,905 5,972 3,408 17,105 

รวม 16,700 13,155 33,205 28,123 22,695 83005 

เฉลี่ย 3,340 2,631 6,641 5,624.60 4,539 16,601 

ราคาขาย กก.ละ 5-8 บาท) อยางไรก็ตามสำหรับระบบ  

การปลูกพืช ขาว-ถั่วลิสง เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยตอไรสูง

ที่สุด (รายไดเฉลี่ย เทากับ 16,601 บาทตอไร) ซึ่งถ่ัวลิสงสด

มีราคาขาย กิโลกรัม ละ 13.85 บาท 

3. ตนทุนการผลิต 

 ตนทุนการผลิต (ตารางท่ี 3) พบวา ระบบการปลูก

ขาว-ขาวนาปรัง เกษตรกรมีตนทุนการผลิตขาวนาปรังแตละ

รายเทากัน คือ 3,340 บาทตอไร ในขณะท่ีระบบการปลูก

ขาว-ขาวโพดขาวเหนียว เกษตรกรมีตนทุนการผลิตระหวาง 

2,555-2,855 บาทตอไร ตนทุนเฉลี่ยเทากับ 2,631 บาทตอ

ไร ในดานระบบการปลูก ขาว-ถั่วลิสง เกษตรกรมีตนทุนการ

ผลิตสูงท่ีสุด เฉลี่ยเทากับ 6,641 บาทตอไร 

4. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย รายไดสุทธิ 

และผลตอบแทนตอคาใชจายการลงทุน (BCR) 

จากตารางท่ี 4 พบวา ระบบการปลูกพืชขาว-ถั่วลิสง เกษตรกร

มีรายไดสุทธิสูงท่ีสุด 

ตารางท่ี 4 แสดงรายไดสุทธิ และผลตอบแทน/คาใชจายการลงทุน (BCR) แปลงทดสอบระบบการปลูกพืช หลังนา  

จังหวัดมหาสารคาม 

เกษตรกร 

รวมทดสอบ 

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร) รายได (บาท/ไร) 

ขาวนาปรัง ขาวโพด ถั่วลิสง ขาวนาปรัง ขาวโพด ถั่วลิสง 

1. นางจงรักษ ดวงภา 2,840 2,773 9,450 1.85 1.97 2.4 

2. นายสมเดช ธรรมมูลตรี 1,385 2,632 10,350 1.41 2.03 2.77 

3. นางทัศนีย สีนัดยก 1,971 2,437 9,750 1.59 1.92 2.43 

4. นางคูนสิน ศรีเฮืองโคตร 2,595 845 10,050 1.78 1.33 2.46 

5. นางศุภารัตน วงศอามาตย 2,632 853 10,200 1.79 1.33 2.48 

รวม 11,423 9,540 49,800 8.42 8.58 12.54 

เฉลี่ย 2,285 1,908 9,960 1.68 1.72 2.51 
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เกษตรกรแตละรายมีรายไดสุทธิ มีคาระหวาง 9,450-10,350 

บาทตอไร เฉล่ียมีรายไดสุทธิรายละ 9,960 บาทตอไร รองลงมา 

ไดแก ระบบการปลูกพืช ขาว-ขาวนาปรัง และระบบขาว-  

ขาวโพดขาวเหนียว (รายไดสุทธิเฉล่ีย 2,284.6 และ 1,908 

ตารางท่ี 5 แสดงผลผลิตน้ำหนักสด, ราคาขาย, ตนทุนการผลิต, รายได, รายไดสุทธิ และคา BCR แปลงทดสอบระบบการปลูกพืช

หลังนา จังหวัดมหาสารคาม 

กรรมวิธี 
ผลผลิตน้ำหนัก ราคาขาย รายได ตนทุน รายไดสุทธิ 

คา BCR 
สด(กก./ไร) (บาท/กก.) (บาท/ไร) (บาท/ไร) (บาท/ไร) 

ขาวนาปรัง  892.80  6.30  5,624.60  3,340  2284.60  1.7 

ขาวโพด  712.20  6.4  4,539  2,631  2,631  1.7 

ถั่วลิสง  1,198.60  13.90  16,601  6,641  9,960  2.5 

เฉลี่ย  934.50  8.90  8,921.50  4,204  4,717.50  2.0 

บาทตอไร ตามลำดับ) อยางไรก็ตามระบบการปลูกถั่วลิสง

หลังนา การปลูกขาวนาปรัง และการปลูกขาวโพดขาว

เหนียวหลังนา ใหผลตอบแทนตอคาใชจายการลงทุน (BCR) 

เทากับ 2.5,1.7 และ 1.7 ตามลำดับ 

สรุปผลการทดสอบ

 จากการทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่

ชลประทานโครงการสูบน้ำดวยไฟฟา ตำบลหนองบอน 

อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ตารางท่ี 5) สรุปได

วาเกษตรกรรวมทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนายอมรับ 

และพอใจในกรรมวิธีทดสอบ ไดแกระบบการปลูก ถั่วลิสง

พันธุขอนแกน 6 หลังนา โดยเกษตรกรเห็นวาเปนกรรมวิธีที่

ใหผลตอบแทนตอไรสูงที่สุด เฉลี่ยรายละ 9,959.6 บาทตอไร 

อีกทั้งเปนพืชที่ใชน้ำนอยกวาการปลูกขาวนาปรัง และไมคอย

มีปญหาเรื่องการถูกกดราคา 
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