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บทคัดย่อ: ด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อให้ได้ระบบกำรปลูกพืชหลังนำในพื้นที่ระดับน�้ำใต้ดินตื้นเขตใช้น�้ำฝน 
จังหวัดอุบลรำชธำนี ที่เหมำะสมกับพื้นที่โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ในปี 2553 คัดเลือกพื้นที่ด�ำเนินกำร คือ  
บ้ำนหนองเซือมใต้ ต�ำบลสร้ำงถ่อ อ�ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยมีเกษตรกรเข้ำร่วมวิจัยและพัฒนำฯ ดังกล่ำว 
จ�ำนวน 5 รำย พบว่ำเกษตรกรในพื้นที่มีกิจกรรมกำรปลูกพืช  2 กิจกรรมหลัก คือ 1) ปลูกยำงพำรำ หรือพืชไร่ชนิดอื่นๆ  
บนที่ดอน 2) ปลูกข้ำวในพื้นที่ลุ่ม  และจำกกำรจัดเวทีเสวนำเกษตรกรพบว่ำปัญหำหลักในเชิงระบบของเกษตรกร คือ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีกำรปลูกพืชหลังนำ ในขณะที่พื้นที่ดังกล่ำวมีปัจจัยทำงกำยภำพ คือ ระดับน�้ำใต้ดินที่ตื้นซึ่งเอื้อ
อ�ำนวยต่อกำรปลูกพืชหลังนำในฤดูแล้ง  ส่งผลให้เกิดกำรขำดกำรเกื้อกูลกันของทรัพยำกรและกิจกรรมทำงกำรเกษตรใน
ระบบเกษตร  รวมทั้งเกษตรกรขำดรำยได้จำกภำคกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  จึงวำงแผนด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำฯร่วม
กับเกษตรกร โดยในปีเพำะปลูก 2553 / 2554 ด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) ปลูกข้ำวเพียง
อย่ำงเดียว 2) ข้ำว –-- ถั่วลิสง  3) ข้ำว –-- งำแดง ในขณะที่ปีเพำะปลูก 2554 / 2555 จำกกำรวำงแผนร่วมกับเกษตรกร 
พบว่ำเกษตรกร ต้องกำรด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) ปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียว 2)  ข้ำว –-- 
ถัว่ลสิง  3) ข้ำว –-- ข้ำวโพด  พบว่ำในปี 2553 / 2554  เกษตรกรปลกูถัว่ลสิงหลงันำให้ผลผลติน�ำ้หนกัสดเฉลีย่ 556  กก./ไร่   
เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7,500 บำท/ไร่  ในขณะที่กำรปลูกงำแดงหลังนำไม่ประสบควำมส�ำเร็จเนื่องจำกปัญหำ 
โรค แมลงและ เกษตรกรขำดกำรเอำใจใส่  ในปี 2554 / 2555  พบว่ำเกษตรกรปลูกถั่วลิสงหลังนำให้ผลผลิตน�้ำหนักสด  
เฉลี่ย 541 กก./ไร่    เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6,925 บำท/ไร่  ในขณะที่กำรปลูกข้ำวโพดหลังนำ ให้ผลผลิตน�้ำหนัก
สดเฉลี่ย 739  กก./ไร่  เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,548 บำท/ไร่ 
 ในปีเพำะปลูก 2555 / 2556 พบว่ำระบบ ข้ำว –-- ถั่วลิสง พบว่ำถั่วลิสงหลังนำให้ผลผลิตน�้ำหนักสด เฉลี่ย 506 กก./
ไร่ เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรขำยถั่วลิสงสดคิดเป็นก�ำไรสุทธิเฉลี่ย 8,662 บำท/ไร่ ในขณะที่ระบบ ข้ำว – ข้ำวโพด 
พบว่ำข้ำวโพดหลังนำ ให้ผลผลิตน�้ำหนักสดเฉลี่ย 866  กก./ไร่  เกษตรกรมีรำยได้ คิดเป็นก�ำไรสุทธิเฉลี่ย 6,390 บำท/ไร่
 จำกกำรทดลองพบว่ำระบบกำรปลูก ข้ำว –-- ถั่วลิสง เป็นระบบที่เกษตรกรเลือกใช้ในกำรเพำะปลูก เนื่องจำกเป็น
ระบบที่เหมำะสมกับลักษณะทำงเศรษฐกิจ และสังคมในสภำพพื้นที่ดังกล่ำวมำกที่สุด จึงได้ด�ำเนินกำรขยำยผลโดย 
บูรณำกำรทุกภำคส่วนในที่สุด
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บทน�ำ

 ในช่วงระยะเวลำ 30 ปีทีผ่่ำนมำตัง้แต่เริม่มกีำรใช้

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กำรเกษตร

ประเทศไทยได้ถกูผลกัดนัเข้ำสูร่ะบบเกษตรกรรมแผน

ใหม่   ซึ่งเน้นไปที่ระบบธุรกิจกำรค้ำสนับสนุนกำรปลูก

พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเป็นหลัก  ส่งผลให้เกิดปัญหำ

มำกมำยแก่เกษตรกรรำยย่อย   เช่น ปัญหำควำมเสีย่ง

ของรำคำและปริมำณผลผลิตที่ได้รับ  ปัญหำควำม

ยำกจนและหนี้สิน  ปัญหำควำมล้มเหลวของชุมชน  

ท�ำให้เกษตรกรไม่มีควำมมั่นคงในกำรด�ำรงชีพของ

ตนเอง เกดิกำรอพยพแรงงำนจำกภำคเกษตรเข้ำสูภ่ำค

อตุสำหกรรมและบรกิำรเพิม่ขึน้ ก่อให้เกดิกำรล่มสลำย

ของครอบครัวไทย นอกจำกนี้ยั งมีป ัญหำกำร

เสื่อมโทรมของระบบนิเวศ  และในอดีตที่ผ่ำนมำ กำร

พฒันำเทคโนโลยกีำรเกษตรขำดกระบวนกำรเชือ่มโยง

ผลงำนวจิยัสูช่มุชนและพืน้ทีเ่ป้ำหมำยอย่ำงเป็นระบบ 

ขำดควำมต่อเนื่อง และกำรบริหำรจัดกำรไม่อยู่ใน

ลักษณะของกำรบูรณำกำร ตลอดจนกำรจัดกิจกรรม

และงบประมำณลงพืน้ทีมุ่ง่เน้นกำรพฒันำเฉพำะเรือ่ง 

ท�ำให้ผลงำนวิจัยไม่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ

เกษตรกรได้อย่ำงแท้จรงิ ยิง่กว่ำนัน้ ชมุชนในทิง้ถิน่ไม่มี

ส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ปัญหำ กำรประสำนงำน

ระหว่ำงหน่วยงำนวิจัยและหน่วยงำนส่งเสริมไม่เกิด

ผลอย่ำงเป็นรปูธรรม ท�ำให้เกดิช่องว่ำงของกำรพฒันำ

เทคโนโลยีขึ้น (สุวินัย, 2543)

 ในขณะทีจ่งัหวดัอบุลรำชธำน ีมพีืน้ทีป่ลกูข้ำวนำปี

เป็นพชืหลกั โดยส�ำนกังำนเศรษฐกจิกำรเกษตร (2553) 

รำยงำนว่ำจังหวัดอุบลรำชธำนีมีพื้นที่ปลูกข้ำวนำปี 

3,201,999 ไร่ และมีพื้นที่ปลูกข้ำวนำปรัง ซึ่งอำศัย

ระบบน�ำ้ชลประทำนรวม 109,817 ไร่ หลงัจำกปลกูข้ำว

นำปีนอกเขตชลประทำน เกษตรกรควรมีกำรปลูกพืช

หลงันำจงึจะมรีำยได้จำกภำคกำรเกษตรในช่วงฤดแูล้ง

ซึง่มข้ีอจ�ำกดัในเรือ่งของน�ำ้ อนัเป็นปัจจยัส�ำคญัในกำร

เจรญิเตบิโตของพชื  ดงันัน้จงึต้องวจิยัและพฒันำระบบ

กำรปลูกพืชที่ เหมำะสมกับสภำพดินและสภำพ

ภูมิศำสตร์โดยประชำชนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดกำรใช้

เทคโนโลยทีีเ่หมำะสม กำรส่งเสรมิรปูแบบเกษตรยัง่ยนื 

ซึง่ ธรีะพงษ์ (2543) ได้จ�ำแนกขัน้ตอนหรอืประเภทของ

กำรมส่ีวนร่วมแบ่งออกเป็น 4 ขัน้  ดงันี ้ขัน้ที ่1 คอื กำร

มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ขั้นที่ 2 คือ กำรมีส่วนร่วม

ในกำรด�ำเนินงำน ขั้นที่ 3 คือ กำรมีส่วนร่วมในกำรรับ

ผลประโยชน์  ขัน้ที ่4 คอื กำรมส่ีวนร่วมในกำรประเมนิ

ผล : กำรมส่ีวนร่วมในกำรประเมนิผลนัน้สิง่ส�ำคญัทีจ่ะ

ต้องสังเกต คือ ควำมเห็น ควำมชอบ และควำมคำด

หวงั ซึง่จะมอีทิธพิลสำมำรถแปรเปลีย่นพฤตกิรรมของ

บุคคลในกลุ่มต่ำงๆ ได้

 ส�ำหรับกำรวิจัยและพัฒนำนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 

1.เพื่อให้ได้ระบบกำรปลูกพืชหลังนำที่เหมำะสมใน 

เขตน�้ำใต้ดินตื้น เขตใช้น�้ำฝน จังหวัดอุบลรำชธำนีโดย

ยึดหลักเกษตรยั่งยืน 2.เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

ABSTRACT: Testing of cropping patterns in unconfined groundwater zone of rainfed area based on sustainable 
agricultural system in paddy field in Ubon Ratchathani province was aimed at finding out an appropriate cropping 
pattern after rice. The experiment was conducted in 2010 - 2013 in Kueng Nai district, Ubon Ratchathani province. 
There were 5 farmers participated in this experiment. There were 2 majors existing cropping in these area.1) rubber 
plantation and field crops and 2) monocropping of rice. From area analysis suggested that farmers in these areas were 
lacking of sequential cropping after rice harvesting. Farmers participatory technology development was carried out 
by 3 cropping pattern. 1) rice 2) rice –-- peanut 3) rice –-- sesame were tested in 2010/2011 and adapted on needed 
the farmers. 2011/2012 and in 2012/2013  were tested 3 cropping pattern. 1) rice 2) rice –-- peanut 3) rice –-- maize.
For year 2010/2011, farmers income 7,500 Baht/rai  by peanut average fresh yield 556 kg/rai. For rice –-- sesame 
cropping pattern sesame fail of production because diseases and insect damageed. In 2011/2012, farmer earned farm 
income 6,941 Baht/rai by peanut average fresh yield 541 kg/rai. While, farmers received farm by maize income about 
3,548 Baht/rai with average fresh yield 739 kg/rai. For year 2012/2013, farmers income 8,662  Baht/rai by peanut 
with average fresh yield 506 kg/rai. While, farmers received farm income 6,390 Baht/rai by maize with average fresh 
yield 866 kg/. The results indicating that peanut after rice cropping pattern fit to physical and socio-economic of the 
farmers in these certain areas
Keywords: Cropping pattern, Rice  Peanut,  Corn  Maize, Sesame unconfined groundwater
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และมรีำยได้ต่อหน่วยพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 20 

และเป็นที่ยอมรับของเกษตร  3.ได้แปลงต้นแบบ และ

เกษตรกรต้นแบบ รวมทั้งได้เครือข่ำยเกษตรกรระบบ

กำรปลูกพืชหลังนำที่เหมำะสมในเขตน�้ำใต้ดินตื้น เขต

ใช้น�้ำฝน จังหวัดอุบลรำชธำนี

วิธีกำรศึกษำ

อุปกรณ์และวิธีกำร

 ด�ำเนนิกำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลยโีดยเกษตรกร

มส่ีวนร่วมทกุขัน้ตอน (participatory methodologies) 

โดยมขีัน้ตอนคอื 1) คดัเลอืกพืน้ที ่ร่วมกบักำรวเิครำะห์

ปัญหำแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม โดยกำรจัดเวทีเสวนำ

เพื่อวิเครำะห์ประเด็นปัญหำเชิงระบบ และวิเครำะห์

พื้นที่ 2) วำงแผนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี ร่วมกับ

เกษตรกรเพื่อแก้ปัญหำเชิงระบบที่ได้ โดยให้มีควำม

สอดคล้องกับลักษณะทำงกำยภำพชีวภำพของพื้นที่ 

และเข้ำกบัเงือ่นไขของเกษตรกรและท้องถิน่ 3) ด�ำเนนิ

กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีร่วมกับเกษตรกรตำมที่

ได้วำงแผน  โดยเน้นกำรมเีกษตรกรเป็นศนูย์กลำงของ

กำรจัดกำรองค์ควำมรู้  บันทึกข้อมูล วิเครำะห์ผลร่วม

กับเกษตรกร เสวนำเพื่อสรุปและประเมินผลร่วมกัน   

4) ขยำยผลกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่ได้สู ่

เกษตรกรที่ยอมรับและมีเงื่อนไขที่สอดคล้องกัน โดย

ประชำชนมีส่วนร่วมบูรณกำรทุกภำคส่วน เพื่อให้

ประสบควำมส�ำเร็จในกำรขยำยผล ซึ่งประชำชน

สำมำรถเรียนรู ้และน�ำผลกำรวิจัยและพัฒนำไป

ประยุกต์ใช้ได้ โดยมีกรรมวิธี คือ ในปีเพำะปลูก 2553 

/ 2554 ด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรปลูกพืช  

3 ระบบ คือ 1) กรรมวิธีปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียว  

2) กรรมวิธี ข้ำว –-- ถั่วลิสง 2) กรรมวิธี ข้ำว --- งำ ใน

ขณะที่ปีเพำะปลูก 2554 / 2555 จำกกำรวำงแผนร่วม

กับเกษตรกรพบว่ำเกษตรกรต้องกำรปรับเปลี่ยน

กรรมวิธี คือ ต้องกำรด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำระบบ

กำรปลกูพชื 3 ระบบ ได้แก่ 1) ปลกูข้ำวเพยีงอย่ำงเดยีว 

2) ข้ำว --- ถั่วลิสง 3) ข้ำว –-- ข้ำวโพด และในปีเพำะ

ปลูก 2555 / 2556 จำกกำรวำงแผนร่วมกับเกษตรกร

พบว่ำเกษตรกร ต้องกำรด�ำเนินกำรทดสอบระบบกำร

ปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) ปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียว  

2) ข้ำว –-- ถั่วลิสง 3) ข้ำว –-- ข้ำวโพด

 สิง่ทีใ่ช้ในกำรทดลอง ได้แก่ 1) พนัธุพ์ชื : งำแดง

พันธุ์อุบลรำชธำนี 1  ถั่วลิสง พันธุ์ขอนแก่น 6 พันธุ์ไท

นำน 9  ข้ำวโพดเทยีนพนัธุส์โุขทยั 1 ข้ำวโพดข้ำวเหนยีว

พันธุ์ชัยนำท 80-4 2) วัสดุปรับปรุงดิน/ระบบกำรผลิต 

: ปุย๋เคม ีปุย๋คอก ปุย๋หมกั โดโลไมด์ กำรบนัทกึข้อมลู 

ปฏบิตัดิงันี ้1) บนัทกึ ข้อมลูด้ำนกำยภำพ ได้แก่ ข้อมลู

ดนิ น�ำ้ ลกัษณะพืน้ที ่2) บนัทกึข้อมลูด้ำนชวีภำพ ได้แก่ 

ผลผลิตพืช กำรท�ำลำยของโรค-แมลงศัตรูพืช จ�ำนวน

ชนิดกิจกรรม และกำรหมุนเวียนกำรใช้ทรัพยำกรใน

ฟำร์ม ฯ  3) บันทึกข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจสังคม ได้แก่ 

กำรใช้แรงงำน ต้นทุนกำรผลิต  รำยได้ ก�ำไร benefit 

cost ratio และข้อมลูอืน่ทีจ่�ำเป็น  สถำนทีด่�ำเนนิกำร  

แปลงเกษตรกร หมูบ้่ำนหนองเซอืมใต้ และหมูบ้่ำนหน

องเซือมเทิง  ต�ำบลสร้ำงถ่อ อ�ำเภอเขื่องใน จังหวัด

อุบลรำชธำน ี ระยะเวลำด�ำเนินกำร   ระหว่ำงเดือน

ตุลำคม 2553 – เดือนเมษำยน 2556

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

 จำกกำรด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี

แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม พบว่ำ 1) จำกกำรคัดเลือก

พื้นที่ ร่วมกับวิเครำะห์ปัญหำแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 

โดยกำรจัดเวทีเสวนำเพื่อวิเครำะห์ประเด็นปัญหำเชิง

ระบบ และวิเครำะห์พื้นที่ ในปี 2553 คัดเลือกพื้นที่ได้

หมู่บ้ำนหนองเซือมใต้ ต�ำบลสร้ำงถ่อ อ�ำเภอเขื่องใน 

จงัหวดัอบุลรำชธำน ี โดยพจิำรณำจำกเขตกำรปลกูพชื 

ซึ่งสำมำรถขยำยผลได้ ปัจจัยทำงชีวภำพ สังคมและ

เศรษฐกิจ รวมทั้งใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์

เพื่อพิจำรณำลักษณะทำงกำยภำพที่ส�ำคัญ ได้แก่ 

ระดับน�้ำใต้ดินตื้น ซึ่งมหำวิทยำลัยมหิดล (2555) 

รำยงำนว่ำน�ำ้ใต้ดนิ คอื น�ำ้ทีอ่ยูใ่นระดบัใต้ดนิ เกดิจำก

กำรดดูซบัน�ำ้ลงสูใ่ต้ดนิ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนดิ 

คอื น�ำ้ตืน้ (Unconfined groundwater) ได้แก่ น�ำ้ใต้ดนิ

ที่อยู่ในชั้นกรวดระดับตื้น และน�้ำบำดำล (confined 
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groundwater) ได้แก่ น�้ำใต้ดินที่อยู่ในชั้นกรวดดิน

ทรำยระหว่ำงชัน้น�ำ้ทบึสองชัน้หรอืน�ำ้ใต้ดนิทีอ่ยูใ่นรอย

แตกของหิน  ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำวมีชั้นน�้ำใต้ดินเป็นแบบ

น�้ำตื้น และจำกกำรวิเครำะห์พื้นที่พบว่ำเกษตรกร 

ส่วนใหญ่มีกิจกรรมทำงกำรเกษตร 2 กิจกรรมหลัก คือ  

1) ปลกูยำงพำรำ หรอืพชืไร่ชนดิอืน่ๆ บนทีด่อน 2) ปลกู

ข้ำวในพื้นที่ลุ่ม  จำกกำรจัดเวทีเสวนำเกษตรกรพบว่ำ

ปัญหำหลักในเชิงระบบของเกษตรกร คือ เกษตรกร

ส่วนใหญ่ไม่มีกำรปลูกพืชหลังนำ ในขณะที่พื้นที่ดัง

กล่ำวมีปัจจัยทำงกำยภำพ คือ ระดับน�้ำใต้ดินที่ตื้นซึ่ง

เอื้ออ�ำนวยต่อกำรปลูกพืชหลังนำในฤดูแล้ง  ส่งผลให้

เกิดกำรขำดกำรเกื้อกูลกันของทรัพยำกรและกิจกรรม

ทำงกำรเกษตรในระบบเกษตร รวมทั้งเกษตรกรขำด

รำยได้จำกภำคกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  2) วำงแผน

วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี ร่วมกับเกษตรกรเพื่อแก้

ปัญหำเชิงระบบเกษตรที่ได้จำกกำรเสวนำ โดย ในปี

เพำะปลูก 2553 / 2554 ด�ำเนินกำรทดสอบระบบกำร

ปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) ข้ำวเพียงอย่ำงเดียว 2) ข้ำว 

–-- ถั่วลิสง  3) ข้ำว –-- งำแดง ในขณะที่ปีเพำะปลูก 

2554 / 2555 จำกกำรวำงแผนร่วมกับเกษตรกรพบว่ำ

เกษตรกร ต้องกำรด�ำเนนิกำรทดสอบระบบกำรปลกูพชื 

3 ระบบ คือ 1) ข้ำวเพียงอย่ำงเดียว 2) ข้ำว –-- ถั่วลิสง  

3) ข้ำว –-- ข้ำวโพด  และในปีเพำะปลูก 2555 / 2556 

จำกกำรวำงแผนร่วมกับเกษตรกรพบว่ำเกษตรกร 

ต้องกำรด�ำเนินกำรทดสอบระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ 

คือ 1) ข้ำวเพียงอย่ำงเดียว 2) ข้ำว ---- ถั่วลิสง  3) ข้ำว 

–--- ข้ำวโพด 

 2)  ด�ำเนนิกำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลยร่ีวมกบั

เกษตรกรตำมทีไ่ด้วำงแผน  โดยเน้นกำรมเีกษตรกรเป็น

ศูนย์กลำงของกำรจัดกำรองค์ควำมรู้  บันทึกข้อมูล  

วิเครำะห์ผลร่วมกับเกษตรกร เสวนำเพื่อสรุปและ

ประเมินผลร่วมกัน พบว่ำ   2.1) ในปีเพำะปลูก 2553 

/ 2554 ด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรปลูกพืช 

คือ 1) ข้ำวเพียงอย่ำงเดียว 2) ข้ำว –-- ถั่วลิสง  3) ข้ำว 

–-- งำแดง พบว่ำกำรปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียวให้

ผลผลิตเฉลี่ย 360 กก./ไร่ โดยเกษตรกรมีต้นทุนกำร

ผลิตเฉลี่ย 1,704 บำท / ไร่ ในขณะที่เกษตรกรมีรำยได้

เฉลี่ย  6,480 บำท คิดเป็นก�ำไรสุทธิเฉลี่ย 4,859 บำท/

ไร่ และให้ค่ำ benefit cost ratio เฉลี่ยเท่ำกับ 3.1 ใน

ขณะที่ถั่วลิสงหลังนำให้ผลผลิตน�้ำหนักสดเฉลี่ย  556  

กก./ไร่  เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรขำยถั่วลิสง

สดเฉลี่ย  11,132 บำท คิดเป็นก�ำไรสุทธิเฉลี่ย 7,500 

บำท/ไร่ ในขณะที่เกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย  

3,632  บำท/ไร่ และให้คำ่ benefit cost ratio เฉลี่ย

เท่ำกับ 3.0 หำกพิจำรณำทั้งระบบกำรปลูกข้ำว – ถั่ว

ลสิง พบว่ำเกษตรกรมต้ีนทนุเฉลีย่ 5,336 บำท/ไร่ มรีำย

ได้เฉลีย่ 17,612 บำท/ไร่ และระบบดงักล่ำวให้ผลก�ำไร

สทุธเิฉลีย่ 12,359 บำท/ไร่ ในขณะทีร่ะบบกำรปลกูข้ำว

เพียงอย่ำงเดียวพบว่ำเกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย 6,480 

บำท/ไร่ และระบบกำรปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียวให้ผล

ก�ำไรสทุธเิฉลีย่ 4,859 บำท/ไร่ (Table 1) ในขณะทีก่ำร

ปลกูงำแดงหลงันำไม่ประสบควำมส�ำเรจ็ เนือ่งจำกเกดิ

ควำมเสยีหำยจำกโรคและแมลง ประกอบกบัเกษตรกร

ขำดกำรเอำใจใส่เท่ำที่ควร ซึ่ง วำสนำ, 2552 รำยงำน

ว่ำ กำรปลกูงำของเกษตรกรไทยส่วนมำกไม่ได้ใช้ปัจจยั

กำรผลิต เช่น กำรเตรียมดินที่ดี กำรใช้ปุ๋ย กำรก�ำจัด

วัชพืช เป็นต้น ท�ำให้ผลผลิตเฉลี่ยงำของประเทศไทย

ไม่เปลี่ยนแปลงมำกนัก ถึงแม้จะมีกำรแนะน�ำงำพันธุ์

ใหม่ที่ปรับปรุงพันธุ์จำกหน่วยงำนของรัฐ 
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  2.2) ในปีเพำะปลูก 2554 / 2555 ได้ปรับ

เปลี่ยนกรรมวิธีทดลองเพื่อให้สอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของเกษตรกร ทั้งนี้เนื่องด้วยเกษตรกรเป็น 

ผู ้ปรับใช้เทคโนโลยี (adapter) ไม่ใช ่เพียงผู ้รับ

เทคโนโลยี (adopter) งำนวิจัยจึงควรมุ่งไปที่กำรผลิต

เทคโนโลยีต้นแบบ (prototype) มำกกว่ำที่จะมุ่งผลิต 

เทคโนโลยทีีป่รบัอย่ำงดแีล้ว (fine-tuned technology) 

และควรมุง่ผลติทำงเลอืกหลำยๆอย่ำงให้เกษตรกรเป็น

ผู้เลือก และไม่ว่ำวิธีกำรต่ำงๆ จะพัฒนำก้ำวหน้ำไป

เพียงใด ก็ยังห่ำงไกลจำกกำรท�ำนำยสภำพที่เป็นจริง 

กำรมีส่วนร่วมของผู ้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยโดยเฉพำะ

เกษตรกรจงึเป็นสิง่ทีจ่�ำเป็นตลอดกระบวนกำรวจิยัและ

พัฒนำ (อำรันต์, 2543)   จึงด�ำเนินกำรทดสอบระบบ

กำรปลกูพชื 3 ระบบ คอื 1) ข้ำวเพยีงอย่ำงเดยีว 2) ข้ำว 

–-- ถั่วลิสง  3) ข้ำว –-- ข้ำวโพด พบว่ำระบบกำรปลูก

ข้ำวเพียงอย่ำงเดียวให้ผลผลิตเฉลี่ย  446  กก./ไร่  

เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย  8,028 บำท/ไร่ คิดเป็นก�ำไร

สทุธเิฉลีย่ 6,336 บำท/ไร่ และให้ค่ำ benefit cost ratio 

เฉลี่ยเท่ำกับ  4.7  (Table 2)  ส�ำหรับระบบ ข้ำว –-- ถั่ว

ลิสง ข้ำวให้ผลผลิตเฉลี่ย 488 กก./ไร่ เกษตรกรมีรำย

ได้เฉลี่ย  8,784 บำท/ไร่ ในขณะที่ถั่วลิสงหลังนำให้

ผลผลิตน�้ำหนักสดเฉลี่ย  541  กก./ไร่  เกษตรกรมีรำย

ได้เพิ่มขึ้นจำกกำรขำยถั่วลิสงสดเฉลี่ย  10,820 บำท/

ไร่ คิดเป็นก�ำไรสุทธิเฉลี่ย 6,925 บำท/ไร่ ในขณะที่

เกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย  3,895  บำท/ไร่ และ

ให้ค่ำ benefit cost ratio เฉลี่ยเท่ำกับ 2.7 (Table 2) 

ส�ำหรับผลผลิตถั่วลิสงที่แตกต่ำงกันนั้นน่ำจะเกิดจำก

พันธุ์ กำรจัดกำร และสภำพพื้นที่ที่แตกต่ำงกันในกำร

ปลกูถัว่ลสิงของเกษตรกร เพยีงเพญ็ และคณะ (2549) 

รำยงำนว่ำได้ท�ำกำรส�ำรวจกำรผลิต กำรตลำด และ

ประเมินคุณภำพถั่วลิสง ในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่

ใกล้เคียง ในปี 2548-2549 พบว่ำ กำรปลูกถั่วลิสงใน

ฤดูแล้ง ถั่วลิสงมีศักยภำพในกำรให้ผลผลิตน�้ำหนัก

แห้งสูงถึง 500 กก./ไร่ โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 250-350 

กก./ไร่  ส�ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4 

(2544)  รำยงำนว่ำกำรปลูกถั่วลิสงหลังข้ำวโดยใช้

ควำมชืน้ในดนิ ในพืน้ทีด่นิร่วนปนทรำยระดบัน�ำ้ใต้ดนิ

ตืน้ช่วงเดอืนกมุภำพนัธ์ ถงึ มนีำคม ระดบัน�ำ้ลกึไม่เกนิ 

2 เมตร หรือบริเวณนั้นมีหญ้ำขึ้นปกคลุมเขียวชอุ่ม

ตลอดฤดแูล้ง โดยทีด่นิชัน้ล่ำงต้องไม่มชีัน้หนิลกูรงั หรอื

หนิดนิดำนทีค่อยกัน้ควำมชืน้ใต้ดนิซมึผ่ำนขึน้มำยงัผวิ

ดินได้สะดวก โดยใช้กำรปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพ

พืน้ทีด่งักล่ำว พบว่ำกำรปลกูถัว่ลสิงโดยใช้พนัธุไ์ทนำน 

9 สข.38 ขอนแก่น 60-2 หรือขอนแก่น 4 สำมำรถให้

ผลผลิตน�้ำหนักแห้งได้ถึง 150  กก./ไร่  รวมทั้ง บงกำร 

และคณะ (2554)  รำยงำนว่ำ จำกกำรวจิยัและพฒันำ

ระบบกำรปลูกพืชตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่

จังหวัดอุบลรำชธำนี พบว่ำกำรปลูกถั่วลิสงหลังนำ 

Table 1   Yield  Income Cost Net Profit and BCR of Cropping Pattern 1) Rice Monocropping 2) Rice – Peanut 

for year 2553/2554

Cropping pattern Rice Monocropping Rice – Peanut

Rice Total Rice Peanut Total

Yield (Kg. /Rai) 360 360 360 556 -

Price  (Baht/Kg) 18 18 18 20 -

Income (Baht/Rai) 6,480 6,480 6,480 11,132 17,612

Cost (Baht/Rai) 1,740 1,740 1,704 3,632 5,336

Net Profit (Baht/Rai) 4,859 4,859 4,859 7,500 12,359

Benefit Cost Ratio 3.1 3.1 3.1 3.0 3.3
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สำมำรถให้ผลผลติน�ำ้หนกัสดเฉลีย่ 630 กก./ไร่  ท�ำให้

เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 12,600 บำท /ไร่  และ

ส�ำหรบักำรทดลองนี ้พบว่ำ ระบบ ข้ำว --– ถัว่ลสิง เป็น

ระบบกำรเกษตรที่ท�ำให้เกษตรกรมีรำยได้จำกก�ำไร

สุทธิเฉลี่ยรวม 14,017 บำท/ไร่ ประกอบด้วยก�ำไรจำก

กำรปลูกข้ำวสุทธิเฉลี่ยรวม 7,029 บำท/ไร่  และก�ำไร

จำกกำรปลูกถั่วลิสงสุทธิเฉลี่ยรวม 6,925 บำท/ไร่ 

(Table 2) ขณะที่ระบบ ข้ำว –-- ข้ำวโพด พบว่ำข้ำวให้

ผลผลิตเฉลี่ย 470 กก./ไร่ เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย  

8,460 บำท/ไร่ ในขณะที่ข้ำวโพดหลังนำให้ผลผลิตน�้ำ

หนักสดเฉลี่ย  739  กก./ไร่  เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น

จำกกำรขำยข้ำวโพดเฉลีย่  5,916 บำท/ไร่ คดิเป็นก�ำไร

สุทธิเฉลี่ย 3,548 บำท/ไร่ ในขณะที่เกษตรกรมีต้นทุน

กำรผลติเฉลีย่  2,368  บำท/ไร่ และให้ค่ำ benefit cost 

ratio เฉลี่ยเท่ำกับ 2.4 (Table 2) จำกกำรทดลองพบ

ว่ำ ระบบ ข้ำว –-- ข้ำวโพด เป็นระบบกำรเกษตรทีท่�ำให้

เกษตรกรมรีำยได้จำกก�ำไรสทุธเิฉลีย่รวม 10,316 บำท/

ไร่ ประกอบด้วยก�ำไรจำกกำรปลูกข้ำวสุทธิเฉลี่ยรวม 

6,768 บำท/ไร่  และก�ำไรจำกกำรปลูกข้ำวโพดเฉลี่ย

รวม 3,548  บำท/ไร่

  2.3) ในปีเพำะปลกู 2555 / 2556 ด�ำเนนิกำร

ทดสอบระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) ข้ำวเพียง

อย่ำงเดียว 2) ข้ำว –-- ถั่วลิสง  2) ข้ำว –-- ข้ำวโพด พบ

ว่ำระบบกำรปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียวให้ผลผลิตเฉลี่ย  

349  กก./ไร่  เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย  6,282 บำท/ไร่ 

คิดเป็นก�ำไรสุทธิเฉลี่ย 4,746 บำท/ไร่ ในขณะที่

เกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย  1,536  บำท/ไร่ และ

ให้ค่ำ benefit cost ratio เฉลี่ยเท่ำกับ  4.0  (Table 3)  

ส�ำหรับระบบ ข้ำว –-- ถั่วลิสง พบว่ำข้ำวให้ผลผลิต

เฉลีย่ 386 กก./ไร่ เกษตรกรมรีำยได้เฉลีย่จำกกำรปลกู

ข้ำว  6,948 บำท/ไร่ ในขณะทีถ่ัว่ลสิงหลงันำให้ผลผลติ

น�้ำหนักสดเฉลี่ย  506  กก./ไร่  เกษตรกรมีรำยได้เพิ่ม

ขึ้นจำกกำรขำยถั่วลิสงสดเฉลี่ย  12,650 บำท/ไร่ คิด

เป็นก�ำไรสุทธิเฉลี่ย 8,662 บำท/ไร่ ในขณะที่เกษตรกร

มีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย  3,988  บำท/ไร่ และให้ค่ำ 

benefit cost ratio เฉลีย่เท่ำกบั 3.1 (Table 3) จำกกำร

ทดลองพบว่ำ ระบบ ข้ำว –-- ข้ำวโพด เป็นระบบ

กำรเกษตรทีท่�ำให้เกษตรกรมรีำยได้จำกก�ำไรสทุธเิฉลีย่

รวม 15,266 บำท/ไร่ ประกอบด้วยก�ำไรจำกกำรปลูก

ข้ำวสุทธิเฉลี่ยรวม 5,070 บำท/ไร่  และก�ำไรจำกกำร

ปลูกข้ำวโพดสุทธิเฉลี่ยรวม 6,390 บำท/ไร่ และให้ค่ำ 

benefit cost ratio เฉลี่ยเท่ำกับ 4.0 โดยที่ข้ำวโพดข้ำว

เหนียวให้ผลผลิตเฉลี่ย 866 กก./ไร่  (Table 3) พิเชษฐ์ 

(2554) รำยงำนว่ำ จำกกำรทดสอบพันธุ์ข้ำวโพดข้ำว

เหนยีวพนัธุ ์CNW 80 ในไร่เกษตรกร พบว่ำพนัธุ ์CNW 

80 ให้ผลผลติเฉลีย่ได้ถงึ 1,568 กก./ไร่ รวมทัง้มจี�ำนวน

ฝักที่ขำยได้เฉลี่ย 5,295 ฝัก/ไร่

Table 2 Yield  Income Cost Net Profit and BCR of Cropping Pattern 1) Rice Monocropping 2) Rice – Peanut 

3) Rice – Maize   for year 2554/2555

Cropping pattern Rice Monocropping Rice – Peanut Rice – Maize

Rice Total Rice Peanut Total Rice Maize Total

Yield (Kg. /Rai) 446 446 488 541 - 470 739 -

Price  (Baht/Kg) 18 18 18 20 - 18 8 -

Income (Baht/Rai) 8,028 8,028 8,784 10,820 19,604 8,460 5,916 14,376

Cos t(Baht/Rai) 1,692 1,692 1,692 3,895 5,587 1,692 2,368 4,060

Net Profit(Baht/Rai) 6,336 6,336 7,092 6,925 14,017 6,768 3,548 10,316

Benefit Cost Ratio 4.7 4.7 5.1 2.7 3.5 5.0 2.4 3.5
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Table 3   Yield  Income Cost Net Profit and BCR of Cropping Pattern 1) Rice Monocropping 2) Rice – Peanut 

3) Rice – Maize   for year 2555/2556

Cropping pattern Rice Monocropping Rice - Peanut Rice - Maize

Rice Total Rice Peanut Total Rice Maize Total

Yield (Kg. /Rai) 349 349 386 506 - 367 866 -

Price  (Baht/Kg) 18 18 18 25 - 18 10 -

Income (Baht/Rai) 6,282 6,282 6,948 12,650 19,598 6,606 8,660 15,266

Cos t(Baht/Rai) 1,536 1,536 1,536 3,988 5,524 1,536 2,270 3,806

Net Profit(Baht/Rai) 4,746 4,746 5,412 8,662 14,074 5,070 6,390 11,460

Benefit Cost Ratio 4.0 4.0 4.5 3.1 3.5 4.3 3.8 4.0

หำกพิจำรณำทั้งระบบกำรปลูกพืช จำกกำร

ทดลองพบว่ำระบบกำรปลกู ข้ำว –-- ถัว่ลสิง เป็นระบบ

กำรเกษตรทีท่�ำให้เกษตรกรมรีำยได้จำกก�ำไรสทุธเิฉลีย่

รวม 3 ปี (2553 – 2556) เท่ำกับ 13,483 บำท / ไร่ ซึ่ง

มำกกว่ำระบบกำรปลูก ข้ำว – ข้ำวโพด ที่เกษตรกรมี

รำยได้จำกก�ำไรสุทธิเฉลี่ยรวม 3 ปี (2553 – 2556)  

เท่ำกบั 10,888 บำท / ไร่ (Table 4) ซึง่คดิเป็นส่วนต่ำง

ได้เท่ำกับ 2,595 บำท / ไร่ และถ้ำหำกพิจำรณำทั้ง 2 

ระบบกำรปลูกพืชจะพบว่ำทั้ง 2 ระบบ ดังกล่ำว

สำมำรถให้ผลก�ำไรแก่เกษตรกรได้ดีกว่ำกิจกรรมเดิม

ของเกษตรกร คอื กำรท�ำนำเพยีงอย่ำงเดยีว ซึง่กำรเพิม่

กจิกรรมกำรปลกูพชืเข้ำสูร่ะบบเกษตรนบัเป็นกำรสร้ำง

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เข้ำสู่ระบบเกษตรและ

เป็นกำรสร้ำงระบบกำรเกษตรทีย่ัง่ยนื อย่ำงไรกต็ำมถัว่

ลิสงหลังนำให้ผลผลิตน�้ำหนักสดเฉลี่ย 556  กก./ไร่  

และ 541  กก./ไร่  ในปี 2553/2554 และ 2554/2555 

ตำมล�ำดบั ยงัคงถอืว่ำอยูใ่นเกณฑ์ทีต่�ำ่ ทัง้นี ้เพยีงเพญ็ 

และคณะ (2549) รำยงำนว่ำได้ท�ำกำรส�ำรวจกำรผลิต 

กำรตลำด และประเมินคุณภำพถั่วลิสง ในจังหวัด

ขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง ในปี 2548-2549 พบว่ำ 

กำรปลกูถัว่ลสิงในฤดแูล้ง ถัว่ลสิงมศีกัยภำพในกำรให้

ผลผลิตน�้ำหนักแห้งสูงถึง 500 กก./ไร่ โดยเฉลี่ยอยู่

ระหว่ำง 250-350 กก./ไร่  รวมทั้งข้ำวโพดข้ำวเหนียว

หลังนำที่ปลูกในปี 2554/2555 ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 739  

กก./ไร่ ยังคงถือว่ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ำ ซึ่ง กรมวิชำกำร

เกษตร (2555) รำยงำนว่ำข้ำวโพดข้ำวเหนียวพันธุ์

สุโขทัย 1 สำมำรถให้น�้ำหนักฝักทั้งเปลือกของฝัก

ทั้งหมดได้ถึง 1,435 กิโลกรัม/ไร่  โดยสำมำรถปลูกได้

ทุกภำคของประเทศ ปรับตัวได้ดีในสภำพแวดล้อม

ต่ำงๆ และให้ผลผลติสงู มรีสชำตดิกีว่ำพนัธุท์ีเ่กษตรกร

นิยมใช้ปลูกกัน ในทุกสภำพท้องที่ที่ท�ำกำรทดลอง มี

เสถยีรภำพในกำรให้ผลผลติทีด่ ีโดยจะให้ผลผลติทีส่งู

ขึ้นถ้ำปลูกในสภำพแวดล้อมที่ดี

Table 4 3 years average of Income Cost Net Profit and BCR of Cropping Pattern

Cropping Pattern Income (Baht/Rai) Cost (Baht/Rai) Net Profit (Baht/Rai) BCR

Rice 6,930 1,644 3,188 4.2

Rice – Peanut 18,938 5,482 13,483 3.5

Rice – Maize 14,821 3,933 10,888 3.7
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 3)  ขยำยผลกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่ได้
สู่เกษตรกร โดยประชำชนมีส่วนร่วมบูรณกำรทุกภำค
ส่วน ซึ่งประชำชนสำมำรถเรียนรู้และน�ำผลกำรวิจัย
และพัฒนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยในปี 2555 ได้ด�ำเนิน
กำรขยำยผลระบบกำรปลกู ข้ำว – ถัว่ลสิง ซึง่เป็นระบบ
กำรปลูกพืชที่เกษตรกรยอมรับสู ่เกษตรกรผู ้สนใจ
ภำยในหมู่บ้ำนหนองเซือมใต้ และหมู่บ้ำนใกล้เคียง 
โดยให้เกษตรกรที่สนใจเข้ำศึกษำดูงำนในแปลง
ต้นแบบของเกษตรกรร่วมโครงกำรฯ ในปี 2556 ได้จัด
งำนวนัถ่ำยทอดเทคโนโลยรีะบบกำรปลกูพชืหลงันำใน
พืน้ทีร่ะดบัน�ำ้ใต้ดนิตืน้เขตใช้น�ำ้ฝน จงัหวดัอบุลรำชธำนี  
วนัที ่10 เมษำยน 2556 ณ แปลงปลกูพชืของเกษตรกร 
บ้ำนหนองเซือมใต้ ต�ำบลสร้ำงถ่อ อ�ำเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยบูรณำกำรทุกภำคส่วนซึ่งมี 
เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้อง และเกษตรกรเข้ำร่วมงำนดงักล่ำว 
รวมทั้งสิ้น 91 คน

สรุปและข้อเสนอแนะ

สำมำรถสรุปผลกำรทดลองเพื่อพัฒนำรูปแบบ
ระบบกำรปลูกพืชอย่ำงยั่งยืน พื้นที่นำเขตน�้ำใต้ดินตื้น 
จังหวัดอุบลรำชธำนีได้เป็นข้อๆ ดังนี้

1. ในภมูนิเิวศน์เกษตรพืน้ทีต่�ำบลสร้ำงถ่อ อ�ำเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี  ที่มีแหล่งน�้ำใต้ดินอยู่ใน
ระดับตื้น เป็นพื้นที่ที่สำมำรถปลูกพืชโดยใช้ระบบกำร
ปลูกพืช คือ 1) ข้ำวเพียงอย่ำงเดียว 2) ข้ำว –-- ถั่วลิสง  
3) ข้ำว –-- ข้ำวโพด  2.ระบบกำรปลูก ข้ำว –-- ถั่วลิสง 
เป็นระบบกำรเกษตรทีท่�ำให้เกษตรกรมรีำยได้จำกก�ำไร
สุทธิเฉลี่ยรวม 3 ปี (2553 – 2556) มำกที่สุด คือ 
13,483 บำท / ไร่ ซึ่งมำกกว่ำระบบกำรปลูก ข้ำว –-- 
ข้ำวโพด ที่เกษตรกรมีรำยได้จำกก�ำไรสุทธิเฉลี่ยรวม 3 
ปี (2553 – 2556)  เท่ำกับ 10,888 บำท / ไร่ คิดเป็น
ส่วนต่ำงได้เท่ำกับ 2,595 บำท / ไร่ และถ้ำหำก
พิจำรณำทั้ง 2 ระบบกำรปลูกพืชจะพบว่ำทั้ง 2 ระบบ 
ดังกล่ำวสำมำรถให้ผลก�ำไรแก่เกษตรกรได้ดีกว่ำ
กิจกรรมเดิมของเกษตรกรคือ กำรท�ำนำเพียงอย่ำง
เดียว 3.ระบบข้ำว –-- ถั่วลิสง เป็นระบบกำรปลูกพืชที่
ได้รับกำรยอมรับ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
บรูณำกำรทกุภำคส่วน และขยำยผลไปสูเ่กษตรกรกลุม่

อื่นๆ ที่มีเงื่อนไขสภำพทำงกำย ชีวภำพของพื้นที่ 

เศรษฐกิจ และสังคม ที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ทดลอง 
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