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บทคัดยอ

 ดําเนินการทดสอบเทคโนโลยี เพื่อใหไดรูปแบบระบบการปลูกพืชหลังนาในพ้ืนที่ระดับนํ้าใตดินต้ืน จังหวัดอุบลราชธานี 
ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่ดงันัน้ในป 2553 จงึไดดาํเนนิการคดัเลอืกพืน้ทีไ่ด อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยมีเกษตรกรเขารวม
งานทดสอบการพัฒนารูปแบบฯ ดังกลาว จํานวน 5 ราย จากการวิเคราะหพื้นที่พบวาเกษตรกรมีกิจกรรมการปลูกพืช 2 กิจกรรม
หลัก คือ 1) ปลูกยางพารา หรือพืชไรชนิดอื่นๆ บนท่ีดอน 2) ปลูกขาวในพื้นที่ลุม และจากการจัดเวทีเสวนาเกษตรกรพบวา
ปญหาหลักในเชิงระบบของเกษตรกรคือ เกษตรกรสวนใหญไมมีการปลูกพืชหลังนา ในขณะท่ีพื้นที่ดังกลาวมีปจจัยทางกายภาพ

คือ ระดับนํ้าใตดินที่ตื้นซึ่งเอื้ออํานวยตอการปลูกพืชหลังนาในฤดูแลง  สงผลใหเกิดการขาดการเกื้อกูลกันของทรัพยากรและ
กจิกรรมทางการเกษตรในระบบเกษตร  รวมท้ังเกษตรกรขาดรายไดจากภาคการเกษตรในชวงฤดแูลง จงึวางแผนรวมกบัเกษตรกร 
เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอยางยั่งยืนเขตพื้นที่นํ้าใตดินต้ืน โดยในปเพาะปลูก 2553/2554 ดําเนินการทดสอบระบบ 
การปลูกพืช 2 ระบบ คือ 1) ขาว-ถั่วลิสง 2) ขาว-งาแดง  ในขณะท่ีปเพาะปลูก 2554/2555 จากการวางแผนรวมกับเกษตรกร
พบวาเกษตรกร ตองการดําเนินการทดสอบระบบการปลูกพืช 2 ระบบ คือ 1) ขาว-ถั่วลิสง 2) ขาว-ขาวโพด ซึ่งพบวา 
ในป 2553/2554 เกษตรกรปลูกถ่ัวลิสงหลังนาใหผลผลิตนํ้าหนักสดเฉลี่ย 556 กก./ไร มีรายไดเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 7,500 บาท/ไร 
ในขณะที่การปลูกงาแดงหลังนาไมประสบความสําเร็จเนื่องจากปญหาโรค แมลงและ เกษตรกรขาดการเอาใจใส ในป 2554/ 
2555  พบวาเกษตรกรปลูกถั่วลิสงหลังนาใหผลผลิตนํ้าหนักสด  เฉลี่ย 541 กก./ไร มีรายไดเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 6,941 บาท/ไร ในขณะ 
ที่การปลูกขาวโพดหลังนา ใหผลผลิตนํ้าหนักสดเฉลี่ย 739  กก./ไร  เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 3,548 บาท/ไร จากการทดลอง
พบวารูปแบบระบบการปลูกพืชทั้ง 2 รูปแบบ คือ 1) ขาว-ถั่วลิสง และ 2) ขาว-ขาวโพด เปนระบบการปลูกพืชท่ีสามารถพัฒนา
ขึ้นไดโดยสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกพืชหลังนา นับเปนทางเลือกเพื่อเพิ่มรายไดของเกษตรกร และเพ่ิม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ สรางความยั่งยืนขึ้นในระบบดังกลาว และนาที่จะขยายผลการทดลองนี้ไปยังพื้นที่อื่นที่มีระบบ 
ภูมินิเวศนเกษตร และระบบการผลิตที่คลายคลึงกันได

คําสําคัญ : ถั่วลิสง / งา / ขาวโพด / อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน

ABSTRACT

 Testing of cropping system in unconfined groundwater zone  in paddy field of Ubon Ratchathani province 
was aimed to find out an appropriate cropping pattern after rice.The experiment was conducted in 2010-2012 in 
Kueng Nai district, Ubon Ratchathani province.There were 5 farmers participated in this experiment.From the area 
analysis ,There were 2 majors cropping in these area.1) rubber plantation and field crop 2) paddy field.The area analysis also 
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suggested that farmers in these areas were lacking of sequential cropping after rice grow.Farmers participatory technology 
development was carry out by 2 treatment 1) rice-peanut 2) rice-sesame was testing 2010/2011 and adjust the treatment 
on needed of the farmers.So in 2011/2012 was testing 2 treatment 1) rice-peanut 2) rice-maiz.In 2010/2011, Peanut 
had increased farmers income 7,500 Baht/rai  by mean and peanut gave 556 kg/rai average fresh yield in these area 
after rice plantation..But on rice-sesame system showed that sesame was fail because diseases and insect problem. In 
2010 / 2011, Peanut had increased farmers income 6,941 Baht/rai  by mean and peanut gave 541 kg/rai average fresh 
yield in these area after rice plantation.While, maiz plantation had increased farmers income 3,548 Baht/rai  by mean 
and peanut gave 739 kg/rai average fresh yield in these area after rice plantation. Agricultural activities that would affect 
the physiological and biological of agricultural system for sustainable agricultural.

Keywords : Peanut / Sesame / Corn / Benefit Cost Ratio

บทนํา

 ในชวงระยะเวลา 30 ปทีผ่านมาตัง้แตเริม่มกีารใชแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การเกษตรประเทศไทย
ไดถูกผลักดันเขาสูระบบเกษตรกรรมแผนใหม ซึ่งเนนไปที่
ระบบธุรกิจการคาสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว

เปนหลกัสงผลใหเกดิปญหามากมายแกเกษตรกรรายยอย เชน
ปญหาความเส่ียงของราคาและปริมาณผลผลติทีไ่ดรบั ปญหา 
ความยากจนและหนี้สิน ปญหาความลมเหลวของชุมชน 
ทําใหเกษตรกรไมมีความม่ันคงในการดํารงชีพของตนเอง 
เกิดการอพยพแรงงานจากภาคเกษตรเขาสูภาคอุตสาหกรรม

และบริการเพ่ิมขึ้น กอใหเกิดการลมสลายของครอบครัวไทย 
นอกจากนี้ยังมีปญหาการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ

 ในขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประกอบ
ดวย 9 จงัหวดั ไดแก นครราชสีมา บรุรีมัย มหาสารคาม รอยเอด็ 
ศรสีะเกษ สรุนิทร ยโสธร อบุลราชธานี และอาํนาจเจริญ มพีืน้ที่
การเกษตรประมาณ 32.36 ลานไร ประกอบดวยพืน้ทีน่า 23.23 
ลานไร พื้นที่พืชไร 5.14 ลานไร และพื้นท่ีไมผล 1.53 ลานไร 
การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในป 2551 ไดแก การปลูกขาว
นาป มีพื้นที่ปลูก 20.6 ลานไร มันสําปะหลัง 2.74 ลานไร 
ออยโรงงาน 0.86 ลานไร ขาวโพดเล้ียงสัตว 0.80 ลานไร 
และยาพารา 0.76 ลานไร เกษตรกรมีพื้นที่เฉลี่ย 21.6 ไรตอ
ครัวเรือน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2552) สวนใหญ 
เปนเกษตรกรรายยอย ซึ่งมักจะประสบปญหาตางๆ เกี่ยว
กับการผลิตตลอดเวลาทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชทองถ่ิน ทําให
เกษตรกรมฐีานะยากจน และพบวาปญหาแตละพืน้ท่ีแตกตาง
กันไป แตปญหาสําคัญคือ โครงสรางการผลิตขึ้นอยูกับพืช
หลักไมกี่ชนิด สวนใหญขึ้นอยูกับขาว มนัสําปะหลัง ขาวโพด

เลี้ยงสัตว หากปใดราคาผลผลิตเกษตรเหลานี้ตกตํ่าจะมี 
ผลกระทบมากตอรายไดของเกษตรกร ดังนั้นการปรับ
โครงสรางการผลิตทางการเกษตรเปนแนวทางท่ีจะชวยแกไข

ปญหาดังกลาว และตองมีการจัดการดานการตลาด สําหรับ
ผลิตผลใหมที่มาทดแทนดวย (นิรันทร. 2544) ดังนั้นจึงควร 
สงเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินและสภาพ

ภูมิศาสตร ใหความรูแกประชาชนเรื่องการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตลอดจนการสงเสรมิการปลกูพชืแบบไรนาสวนผสม 
หรือทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวั จากประเดน็ปญหาตางๆ ของเกษตรกรในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ทําใหระบบการผลิตไมมี
ความยั่งยืนทั้งดานผลผลิต คุณภาพ และรายได จึงจําเปนตอง
วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งนี้
เพื่อเปนทางเลือกในการเพ่ิมกิจกรรม และเพ่ิมรายไดใหแก
เกษตรกรอันจะนําไปสูความยั่งยืนของระบบนิเวศนเกษตร 
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมในที่สุด

วัตถุประสงค

 1. เพื่อใหไดรูปแบบระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับ
พืน้ทีใ่ชน้ําฝนทัง้ในพืน้ทีป่ลกูขาวเปนหลกั จงัหวดัอบุลราชธานี
โดยยึดหลักเกษตรย่ังยืน

 2. เพื่อใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได

ตอหนวยพ้ืนที่เพิ่มข้ึนไมตํ่ากวารอยละ 20 และเปนที่ยอมรับ
ของเกษตรกร
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วิธีการศึกษา

 ดําเนินการทดสอบเทคโนโลยีโดยเกษตรกรมีสวน

รวมทุกขั้นตอน (Participatory Methodologies) รวมกับ 
การใชแนวทางดาํเนนิงานตามแนวทางวจิยัระบบการทาํฟารม 
Farming System Research : FSR  ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้น
ตอน (Shaner et al. 1982) คือ 1) คัดเลือกพื้นที่ 2) วิเคราะห
พื้นท่ี รวมกับการวิเคราะหปญหาแบบเกษตรกรมีสวนรวม  
โดยการจัดเวทีเสวนาเพ่ือวิเคราะหประเด็นปญหาเชิงระบบ 
3) วางแผนงานทดสอบเทคโนโลยีโดยเกษตรกรมีสวนรวม 
เพื่อแกปญหาเชิงระบบท่ีไดโดยใหมีความสอดคลองกับ

ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และเขากับเงื่อนไขของ
เกษตรกรและทองถิ่น 4) ดําเนินการทดสอบเทคโนโลยีโดย
เกษตรกรมีสวนรวมตามท่ีไดวางแผน บันทึกขอมูล  วิเคราะห
ผลรวมกับเกษตรกร เสวนาเพื่อสรุปและประเมินผลรวมกัน 
5) ขยายผลการทดสอบเทคโนโลยีที่ไดสูเกษตรกรที่ยอมรับ
และมีเงื่อนไขที่สอดคลองกัน สามารถนําไปประยุกตใชได 
โดยมีกรรมวิธี คือ ในปเพาะปลูก 2553/2554 ดําเนินการ
ทดสอบระบบการปลูกพืช 2 ระบบ 1) กรรมวิธี ขาว-งา 
2) กรรมวิธี ขาว-ถั่วลิสง ในขณะที่ปเพาะปลูก 2554/2555 
จากการวางแผนรวมกบัเกษตรกรจึงดาํเนนิการทดสอบระบบ

การปลูกพืช 2 ระบบ คือ 1) ขาว-ขาวโพด  
 2) ขาว-ถั่วลิสง

 สิ่งที่ใชในการศึกษา ไดแก 1) พันธุพืช ไดแก งาแดง
พันธุอุบลราชธานี 1 ถั่วลิสงพันธุขอนแกน 6 พันธุไทนาน 9  
ขาวโพดขาวเหนียวสุโขทัย 1 2) วัสดุปรับปรุงดิน/ระบบการ
ผลิต ไดแกปุยเคมี ปุยคอก ปุยหมัก โดโลไมด

 การบันทึกขอมูล ปฏิบัติดังนี้ 1) บันทึกขอมูลดาน
กายภาพ ไดแก ขอมูลดิน นํ้า ลักษณะพ้ืนที่ ระดับนํ้าใตดินฯ 
2) บนัทึกขอมลูดานชวีภาพ ไดแก ผลผลติพชื การทาํลายของ 
โรคแมลงศตัรูพชื จาํนวนชนิดกจิกรรม และการหมุนเวยีนการ
ใชทรัพยากรในฟารมฯ 3) บันทึกขอมูลดานเศรษฐกิจสังคม 
ไดแก การใชแรงงาน ตนทุนการผลิต รายได กําไร Benefit 
Cost Ratio และขอมูลอื่นที่จําเปน

 สถานที่ดําเนินการ แปลงเกษตรกร หมู บ าน
หนอง-เซือมใต และหมูบานหนองเซือมเทิง ตําบลสรางถอ 
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาดําเนินการ   
ระหวางเดือนตุลาคม 2553-เดือนเมษายน 2555

ผลการศึกษา

 จากการดําเนินการทดสอบเทคโนโลยีแบบเกษตรกร 
มีสวนรวม โดยใชแนวทางตามแนวทางวิจัยระบบการทําฟารม  
ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน  ดังนั้นจึงสามารถเสนอผล 
การทดลองตามข้ันตอนของการวิจัยระบบการทําฟารมได

ดังนี้ 1) คัดเลือกพ้ืนที่ ในป 2553 คัดเลือกพื้นที่ไดหมูบาน 
หนองเซือมใต และหนองเซือมเทิง ตําบลสรางถอ อําเภอ
เขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธาน ี โดยพจิารณาจากเขตการปลกูพชื 
ซึง่สามารถขยายผลได ปจจยัทางชวีภาพ สงัคมและเศรษฐกจิ 
รวมทัง้ใชระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตรเพือ่พจิารณาลกัษณะ

ทางกายภาพทีส่าํคญั ไดแก ระดบันํา้ใตดนิตืน้ ซึง่มหาวทิยาลยั
มหิดล (2555) รายงานวานํ้าใตดิน คือ นํ้าที่อยูในระดับใตดิน 
เกิดจากการดูดซับนํ้าลงสู ใตดิน สามารถแบงออกไดเปน 
2 ชนิดคือ นํ้าตื้น (Unconfined Groundwater) ไดแก นํ้า
ใตดินที่อยูในช้ันกรวดระดับตื้น และนํ้าบาดาล (Confined 
Groundwater) ไดแก นํ้าใตดินที่อยู ในชั้นกรวดดินทราย
ระหวางช้ันนํ้าทึบสองชั้นหรือนํ้าใตดินที่อยูในรอยแตกของ

หิน 2) วิเคราะหพื้นที่ และวิเคราะหปญหาแบบเกษตรกรมี
สวนรวม จากการวิเคราะหพื้นที่พบวาพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ 
ที่เกษตรกรสวนใหญมีกิจกรรมทางการเกษตร 2 กิจกรรม
หลัก คือ 1) ปลูกยางพารา หรือพืชไรชนิดอื่นๆ  บนที่ดอน  2)  
ปลูกขาวในพ้ืนที่ลุ ม และจากการจัดเวทีเสวนาเกษตรกร
พบวาปญหาหลักในเชิงระบบของเกษตรกรคือ เกษตรกร
ส วนใหญ ไม มีการปลูกพืชหลังนา  ในขณะที่พื้นที่ดั ง

กลาวมีปจจัยทางกายภาพคือ ระดับนํ้าใตดินที่ตื้นซึ่งเอื้อ
อํานวยตอการปลูกพืชหลังนาในฤดูแลง สงผลใหเกิดการ
ขาดการเกื้อกูลกันของทรัพยากรและกิจกรรมทางการ

เกษตรในระบบเกษตรรวมทั้งเกษตรกรขาดรายไดจาก

ภาคการเกษตรในชวงฤดูแลง 3) วางแผนงานทดสอบ
เทคโนโลยี โดยเกษตรกรมีส  วนร วม  เพื่ อแก ป ญหา 
เชิงระบบเกษตรท่ีไดจากการเสวนา จึงวางแผนรวมกับ
เกษตรกรท่ีสมัครใจร วมวิจัยและพัฒนา ระบบการปลูก
พืชอยางยั่งยืน เขตพ้ืนท่ีนํ้าใตดินตื้น โดยในปเพาะปลูก 
2553/2554 ดําเนินการทดสอบระบบการปลูกพืช 2 ระบบ คือ 
1) ขาว-ถั่วลิสง 2) ขาว-งาแดง ในขณะที่ป เพาะปลูก 
2554/2555 จากการวางแผนร วมกับเกษตรกรพบวา
เกษตรกร ตองการดําเนินการทดสอบระบบการปลูกพืช 
2 ระบบ คือ 1) ขาว-ถั่วลิสง 2) ขาว-ขาวโพด 4) ดําเนิน
การทดสอบเทคโนโลยี และผลการทดสอบเทคโนโลยีจาก 
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การดําเนินการทดสอบเทคโนโลยีพบวา 1) ในปเพาะปลูก 
2553/2554 ดําเนินการทดสอบระบบการปลูกพืช 2 ระบบ 
คือ 1) ขาว-ถั่วลิสง 2) ขาว-งาแดง พบวาการปลูกถ่ัวลิสง
หลังนาใหผลผลิตน้ําหนักสดเฉล่ีย 556 กก./ไร เกษตรกร 
มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายถ่ัวลิสงสดเฉล่ีย 11,132 บาท 
คิดเปนกําไรสุทธิเฉล่ีย 7,500 บาท/ไร และใหคา Benefit 
Cost Ratio เฉล่ียเทากับ 3.0 (ตารางท่ี 1) ในขณะที่การปลูก 
งาแดงหลงันาไมประสบความสําเร็จเน่ืองจากเกิดความเสยีหาย

จากโรค และแมลง ประกอบกับเกษตรกรขาดการเอาใจใส 
เทาท่ีควร ซึ่งวาสนา (2552) รายงานวา การปลูกงาของ

ตารางท่ี 1 แสดง ตนทุน ผลผลิตนํ้าหนักสดถั่วลิสง (กก./ไร) รายได กําไรสุทธิ และคา BCR ป 2553/2554

เกษตรกรไทยสวนมากไมไดใชปจจัยการผลิต เชน การเตรี
ยมดินที่ดี การใชปุย การกําจัดวัชพืช เปนตน ทําใหผลผลิต
เฉลี่ยงาของประเทศไทยไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ถึงแมจะมี
การแนะนํางาพันธุใหมที่ปรับปรุงพันธุจากหนวยงานของรัฐ 
ในขณะท่ีระบบการปลูกขาวเพียงอยางเดียว พบวาใหผลผลิต
เฉลี่ย 360 กก./ไร เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 6,480 บาท 
คิดเปนกําไรสุทธิเฉลี่ย 4,859 บาท/ไร ในขณะที่เกษตรกรมี

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 1,704 บาท/ไร และใหคา Benefit Cost 
Ratio เฉลี่ยเทากับ 3.1 (ตารางท่ี 2)

เกษตรกร

A

เกษตรกร

B

เกษตรกร

C

เกษตรกร

D

เกษตรกร

E

เฉล่ีย

ตนทุน  3,560  3,800  3,300  3,900  3,600  3,632

ผลผลิต  895  571  460  411  446  556

รายได (x20 บาท)  17,900  11,420  9,200  8,220  8,920  11,132

กําไรสุทธิ  14,340  7,620  5,900  4,320  5,320  7,500

BCR  5.0  3.0  2.7  2.1  2.5  3.0

ตารางท่ี 2 แสดง ตนทุน ผลผลิตขาว (กก./ไร) รายได กําไรสุทธิ และคา BCR ป 2553/2554

เกษตรกร

A

เกษตรกร

B

เกษตรกร

C

เกษตรกร

D

เกษตรกร

E

เฉล่ีย

 ตนทุน  1,990  1,648  1,998  1,428  1,040  1,704
 ผลผลิต  350  400  420  300  330  360
 รายได (x18 บาท)  6,300  7,200  7,560  5,400  5,940  6,480
 กําไรสุทธิ  4,310  5,552  5,562  3,972  4,900  4,859
 BCR  2.1  3.3  2.7  2.7  4.7  3.1

 หากพิจารณาท้ังระบบการปลูกขาว-ถั่วลิสง พบวา
เกษตรกรมีตนทุนเฉล่ีย 5,336 บาท/ไร ผลกําไรสุทธิเฉลี่ย 
12,359 บาท/ไร ในขณะที่ระบบการปลูกขาวเพียงอยางเดียว

พบวาเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 6,480 บาท/ไร และใหผลกําไร

สุทธิเฉลี่ย 4,859 บาท/ไร (ตารางท่ี 3) และพบวา ระบบ 
ขาว-ถั่วลิสง เปนระบบการเกษตรที่ทําใหเกษตรกรมีรายได
จากกําไรสุทธิเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 7,500 บาท/ไร ซึ่งมากกวาระบบ
การปลูกขาวเพียงอยางเดียว (ตารางท่ี 3)



254
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8

ตารางท่ี 3 แสดงผลผลิต  รายได ตนทุน กําไรสุทธิ และคา BCR ระบบการปลูก ขาว-ถั่วลิสง ป 2553/2554

รายการ ขาว ถั่วลิสง รวม

 ผลผลิต (กก./ไร)  360  556 -

 ราคาขาย (บาท/ไร)  18  20 -

 รายได (บาท/ไร)  6,480  11,132  17,612

 ตนทุน (บาท/ไร)  1,704  3,632  5,336

 กําไรสุทธิ (บาท/ไร)  4,859  7,500  12,359

 Benefit Cost Ratio  3.1  3.0 -

2) ในปเพาะปลูก 2554/2555 ไดปรับเปลี่ยนกรรมวิธีทดลอง
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร จึงดําเนิน
การทดสอบระบบการปลูกพืช 2 ระบบ คือ 1) ขาว-ถั่วลิสง 
2) ขาว-ขาวโพด พบวาการปลูกขาวใหผลผลิตเฉลี่ย 
468 กก./ไร   เกษตรกรมีรายไดเฉลีย่ 8,424 บาท คดิเปนกาํไร 
สุทธิเฉลี่ย 6,731 บาท/ไร (ตารางท่ี 4) สําหรับการปลูกถั่วลิสง
หลงันาใหผลผลตินํา้หนกัสดเฉล่ีย 541 กก./ไร  เกษตรกรมรีาย

ไดเพิ่มข้ึนจากถั่วลิสงสดเฉลี่ย 10,836 บาท คิดเปนกําไรสุทธิ
เฉลีย่ 6,941 บาท/ไร (ตารางที ่4) และพบวา ระบบ ขาว–ถัว่ลสิง  
เปนระบบเกษตรท่ีทาํใหเกษตรกรมรีายไดจากกาํไรสทุธเิฉลีย่

รวม 13,672 บาท/ไร ประกอบดวยกําไรจากการปลูกขาวสุทธิ
เฉลี่ยรวม 6,731 บาท/ไร  และกําไรจากการปลูกถั่วลิสงสุทธิ
เฉลี่ยรวม 6,941 บาท/ไร (ตารางท่ี 5)

ตารางท่ี 4 แสดง ตนทุน ผลผลิตนํ้าหนักสดถั่วลิสง (กก./ไร) รายได กําไร และคา BCR ป 2554/2555

เกษตรกร

A

เกษตรกร

B

เกษตรกร

F

เกษตรกร

G

เกษตรกร

E

เฉล่ีย

 ตนทุน  4,075  3,875  3,475  4,675  3,375  3,895

 ผลผลิต  705  588  515  637  264  541

 รายได (x20 บาท)  14,100  11,760  10,300  12,740  5,280  10,836

 กําไรสุทธิ  10,025  7,885  6,825  8,065  1,905  6,941
 BCR  3.4  3.0  3.0  2.7  1.5  2.8

ตารางท่ี 5 แสดงผลผลิต  รายได ตนทุน กําไรสุทธิ และคา BCR ระบบการปลูก ขาว-ถั่วลิสง ป 2554/2555

รายการ ขาว ถั่วลิสง รวม

 ผลผลิต (กก./ไร)  468  541 -

 ราคาขาย (บาท/ไร)  18  20 -

 รายได (บาท/ไร)  8,424  10,836  19,260

 ตนทุน (บาท/ไร)  1,692  3,895  5,587

 กําไรสุทธิ (บาท/ไร)  6,731  6,941  13,672

 Benefit Cost Ratio  5.0  2.8 -
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ในขณะท่ีการปลูกขาวโพดขาวเหนียวหลังนาใหผลผลิตนํ้า

หนักสดเฉลี่ย 739 กก./ไร เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 5,916 
บาท และใหคา Benefit Cost Ratio เฉลี่ยเทากับ  2.8  (ตาราง
ที่ 6) และพบวา ระบบ ขาว-ขาวโพด เปนระบบการเกษตร

ตารางท่ี 6 แสดง ตนทุน ผลผลิตนํ้าหนักสดขาวโพด (กก./ไร) รายได กําไร และคา BCR ป 2554/2555

เกษตรกร

A

เกษตรกร

B

เกษตรกร

F

เกษตรกร

G

เกษตรกร

E

เฉล่ีย

ตนทุน  2,475  2,325  2,250  2,425  2,368

ผลผลิต  728  740  787  703 -  739

รายได (8 บาท)  5,824  5,920  6,296  5,624 -  5,916

กําไร  3,349  3,595  4,046  3,199 -  3,548

BCR  2.5  2.5  2.8  2.3 -  2.5

ตารางท่ี 7 แสดงผลผลิต รายได ตนทุน กําไรสุทธิ และคา BCR ระบบปลูกขาว-ขาวโพด ป 2554/2555

รายการ ขาว ขาวโพด รวม

 ผลผลิต (กก./ไร)  468  739 -
 ราคาขาย (บาท/ไร)  18  8 -
 รายได (บาท/ไร)  8,424  5,916  14,340
 ตนทุน (บาท/ไร)  1,692  2,368  4,060
 กําไรสุทธิ (บาท/ไร)  6,731  3,548  10,279
 Benefit Cost Ratio  5.0  2.5 -

5. ขยายผลการทดสอบเทคโนโลยี

ที่ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากกําไรสุทธิเฉลี่ยรวม 10,279 
บาท/ไร ประกอบดวยกําไรจากการปลูกขาวสุทธิเฉลี่ย
รวม 6,731 บาท/ไร และกําไรจากการปลูกขาวโพดเฉลี่ย 
รวม 3,548  บาท/ไร (ตารางท่ี 7)

 ในป 2555 ไดดําเนนิการขยายผลการทดสอบเทคโนโลยี 
สูเกษตรกรผูสนใจภายในหมูบานหนองเซือมใต และหมูบาน
ใกลเคียง รวมทั้งจัดใหเกษตรกรในหมูบานที่สนใจเขาศึกษา

ดูงานในแปลงทดสอบฯ ของเกษตรกรรวมโครงการฯ โดยเขา
ศึกษาดูงานเปนหมูคณะ และเปนรายบุคคล
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วิจารณและสรุปผล

 สามารถสรุปผลการทดลองไดเปนขอๆ ดังนี้
 1. ในภูมินิเวศนเกษตรพื้นท่ีตําบลสรางถอ อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีแหลงนํ้าใตดินอยูในระดับ
ตื้น เปนพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชโดยใชระบบการปลูกพืช
คือ 1) ระบบขาว-ถั่วลิสง โดยในป 2553/2554 ระบบฯ 
ดังกลาว ทําใหรายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นโดยมีกําไรสุทธิ
เฉลี่ยรวม 12,359 บาท/ไร ในขณะที่ป 2554/2555 ระบบฯ 
ดังกลาว ใหรายไดแกเกษตรกรเพิ่มขึ้นโดยมีกําไรสุทธิเฉล่ีย
รวม 13,672 บาท/ไร 2) ระบบขาว-ขาวโพด ทําใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิเฉลี่ยรวม 10,279 บาท/ไร 
ในป 2554/2555 แตหากพิจารณาทั้ง 2 ระบบการปลูก
พืชพบวาท้ัง 2 ระบบ ใหผลกําไรแกเกษตรกรไดดีกวา
กิจกรรมเดิมของเกษตรกรคือ การทํานาเพียงอยางเดียว 
ซึ่งการเพ่ิมกิจกรรมการปลูกพืชนับเปนการสรางความ

หลากหลายทางชีวภาพเขาสูระบบเกษตร และเปนการสราง
ระบบการเกษตรท่ียั่งยืน ดังเชน ชนวน (2534) รายงานวา 
การสรางความหลากหลายของส่ิงมชีวีติในระบบนเิวศนเกษตร 
จะชวยใหเกิดผลดี คือ 1. เปนการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
2. เปนการปรับปรุงบํารุงดิน 3. เปนการสรางเสถียรภาพ 
ในรายได และความย่ังยนืของสภาพแวดลอม  4.  เปนการสราง 
ความรมร่ืนใหเกดิขึน้ในระบบเกษตร   5.  เปนเพ่ิมประสทิธภิาพ 
การใชที่ดิน 6. เปนการปรับปรุงคุณภาพชีวิต อยางไรก็ตาม 
ถั่วลิสงหลังนาใหผลผลิตนํ้าหนักสดเฉล่ีย 556 กก./ไร และ 
541 กก./ไร ในป 2553/2554 และ 2554/2555 ตามลําดับ 
ยังคงถือวาอยูในเกณฑที่ตํ่า

 2. สามารถที่จะปรับปรุงการผลิตพืชทั้งในระบบ 
ขาว-ถั่วลิสง และระบบ ขาว-ขาวโพด เพื่อใหไดผลผลิต 
เพิ่มขึ้นได  ทั้งนี้ เนื่องจากถ่ัวลิสงใหผลผลิตนํ้าหนักสด 
เฉลี่ย 556 กก./ไร  และ 541 กก./ไร ในป 2553/2554 และ 
 2554/2555 ตามลาํดบั ในขณะท่ีขาวโพดใหผลผลติเฉลีย่ 739 
กก./ไร ซึ่งถั่วลิสงและขาวโพดดังกลาวใหผลผลิตที่ยังต่ํากวา 
คาเฉล่ียปกตอิยูมาก ทัง้นี ้เพยีงเพญ็ และคณะ (2549) รายงาน
วาไดทําการสํารวจการผลิต การตลาด และประเมินคุณภาพ 
ถั่วลิสง ในจังหวัดขอนแกนและพื้นที่ใกลเคียง ในป 2548-
2549 พบวา การปลูกถั่วลิสงในฤดูแลง ถั่วลิสงมีศักยภาพ 
ในการใหผลผลิตนํ้าหนักแหงสูงถึง 500 กก./ไร โดยเฉลี่ยอยู
ระหวาง 250-350 กก./ไร และในฤดูฝนป 2547 ถั่วใหผลผลิต
คอนขางสูง เนื่องจากในฤดูปลูกฝนกระจายตัวดีมีศักยภาพ 

ในการใหผลผลิตสูงถึง 400 กก./ไร โดยเฉลี่ยอยูระหวาง 
200-300 กก./ไร รวมทั้งขาวโพดขาวเหนียวหลังนาท่ีปลูก 
ในป 2554/255 ที่ใหผลผลิตเฉลี่ย 739  กก./ไร ยังคงถือวาอยู 
ในเกณฑทีต่ํา่ ซึง่ กรมวชิาการเกษตร  (2555) รายงานวาขาวโพด
ขาวเหนียวพันธุสุโขทัย 1 สามารถใหนํ้าหนักฝกทั้งเปลือก 
ของฝกทั้งหมดไดถึง 1,435 กิโลกรัม/ไร โดยสามารถปลูก
ไดทุกภาคของประเทศ ปรับตัวไดดีในสภาพแวดลอมตางๆ 
และใหผลผลิตสูง มีรสชาติดีกวาพันธุที่เกษตรกรนิยมใช
ปลูกกันในทุกสภาพทองที่ที่ทําการทดลอง มีเสถียรภาพ 
ในการใหผลผลติทีด่ ีโดยจะใหผลผลติทีส่งูข้ึน ถาปลกูในสภาพ
แวดลอมท่ีดี 
 3. ระบบขาว-ถั่วลิสง เปนระบบการปลูกพืชที่มี 
แนวโนมไดรบัการยอมรบั และขยายผลไปสูเกษตรกรกลุมอืน่ๆ 
ที่มีเง่ือนไขสภาพทางกาย ชีวภาพของพ้ืนที่ เศรษฐกิจ 
และสังคม ที่ใกลเคียงกับพื้นที่ทดลอง เนื่องจากเปนระบบ 
ที่เกษตรกรตัดสินใจรวมดําเนินการ 2 ป ติดตอกัน ซึ่งถ่ัวลิสง 
ใหคา BCR เทากับ 3.0 และ 2.8 ในป 2553/2554 และ 
2554/2555 ตามลําดับ ซึ่งมากกวาขาวโพดซึ่งใหคา BCR 
เทากับ 2.5 ในป 2554/2555
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