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บทคัดย่อ 

 

  การปลูกพืชอยา่งย ัง่ยืนในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัน ้าท่วมซ ้าซากของจงัหวดัพทัลุง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระบบ
การปลูกพืชอยา่งย ัง่ยืนในพ้ืนท่ีน ้าท่วมซ ้ าซาก โดยน าเทคโนโลยีการผลิตพืชผกั พืชไร่ท่ีผ่านการวิจยัส าเร็จแลว้
มาปรับใชใ้นพ้ืนท่ีใหเ้หมาะสม ท าการทดสอบและขยายผลสู่เกษตรกรพ้ืนท่ีเป้าหมาย ช่วยใหเ้กษตรกรมีรายได้
ต่อหน่วยพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 และเป็นท่ียอมรับของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนท่ี ด าเนินการในปี 2557-2558  
จ านวน 2 อ าเภอคือ อ าเภอเมือง และอ าเภอควนขนุน โดยจดัท าในรูปแบบของการปลูกพืชตามวิธีทดสอบและ
วิธีของเกษตรกร ปลูกพืช 4 ชนิด คือ พริก มะเขือ ขา้วโพดฝักสด และมนัเทศ พบว่า การปลูกพืชตามวิธีทดสอบ
ให้ผลผลิตและผลตอบแทนต่อพ้ืนท่ีสูงกว่าวิธีของเกษตรกร ในบางพืช เช่น มะเขือ และขา้วโพดฝักสด กรณี
เกษตรกรปลูกตามวิธีทดสอบจะมีผลผลิตเสียหายหรือผลผลิตตกเกรดน้อยกว่าวิธีเกษตรกร ในปี 2557 วิธี
ทดสอบมีตน้ทุนการผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดสุ้ทธิท่ีเกษตรกรไดรั้บก็ยงัสูงกว่าวิธี
เกษตรกร 
 
ค าส าคัญ : ระบบการปลูกพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง  จงัหวดัพทัลุง 
2 ศูนยวิ์จยัและพฒันาเมล็ดพนัธ์ุพืชพิษณุโลก 
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ค าน า 
จากผลการส ารวจและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงนิเวศเกษตรในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วมซ ้ าซากจงัหวดั

พทัลุง เขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอควนขนุน และอ าเภอเขาชยัสน พบว่า 29% เป็นพ้ืนท่ีน ้าท่วมซ ้ าซาก 21 – 30 
วนั 27% เป็นพ้ืนท่ีน ้าท่วมซ ้ าซาก 31 – 60 วนั โดย 48% จะท่วมลึก 0.5 – 1.0 เมตรท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตร
เสียหายเป็นจ านวนมาก 67% ในพ้ืนท่ีนา เกษตรกรพยายามหลีกเล่ียงความเสียหายโดยปรับเปล่ียนช่วงฤดูกาล
เดิมมาเป็นการปลูกเร็วข้ึน ดว้ยการหว่าน และปลูกหลงัจากน ้ าลด โดยมีการปรับเปล่ียนมาใชพ้นัธ์ุขา้วท่ีมีอายุ
เกบ็เก่ียวเหมาะสม ในช่วงระยะวา่งเวน้จากการท านาหรือมีเวลาพอ เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอควนขนุนนิยมปลูก
พืชผกัจ าพวกพริก และมะเขือในพ้ืนท่ีจึงไดป้รับเปล่ียนเป็นร่องสวนยกระดบัใหสู้งกว่าระดบัน ้าท่วมปกติ แต่ก็
พบว่าเกษตรกรมีปัญหาขาดแคลนเมลด็พนัธ์ุคุณภาพดี ขาดความรู้ทางวิชาการ และมีปัญหาศตัรูพืชเขา้ท าลาย
ผลผลิต ในพ้ืนท่ีริมทะเลสาบของต าบลล าป า อ  าเภอเมือง ซ่ึงในฤดูฝนระหวา่งเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม ระดบัน ้า
ในทะเลสาบท่ีหนุนสูงข้ึนท าใหพ้ื้นท่ีนาไดรั้บผลกระทบจากสภาวะน ้าท่วม เกษตรกรจดัระบบการปลูกพืชโดย
การปลูกขา้วพนัธ์ุพ้ืนเมืองตน้สูง หลงัฤดูกาลท านาจะปลูกพืชอายสุั้นเสริมรายไดคื้อ ขา้วโพดหวาน มนัเทศ และ
แตงกวา ซ่ึงกมี็ปัญหาการขาดแคลนพนัธ์ุดี การจดัการผลิตยงัไม่เหมาะสม และประสบปัญหาการเขา้ท าลายของ
ศตัรูพืชเช่นกนั  

ดงันั้นเพ่ือใหร้ะบบการผลิตพืชของเกษตรกรมีความยัง่ยืน จึงร่วมกบัเกษตรกรท าการพฒันารูปแบบ
ระบบการปลูกพืชท่ีเกษตรกรท าอยู่ให้มีการปฏิบติัอย่างถูกตอ้งเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และแกปั้ญหาตามความ
ตอ้งการของเกษตรกร โดยมุ่งเนน้การน าเทคโนโลยีท่ีผ่านการวิจยัและพฒันาของกรมวิชาการเกษตรในพ้ืนท่ี 
หรือนอกพ้ืนท่ีซ่ึงเหมาะสมมาปรับใชใ้หไ้ดผ้ลงานวิจยัท่ีดี เพ่ือถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมายต่อไปคณะ
ผูด้  าเนินงานหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการวิจยัและพฒันาระบบการปลูกพืชอย่างย ัง่ยืนในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัฉบบัน้ีจะ
เป็นขอ้มูลส าคญัและเป็นประโยชนส์ าหรับประกอบการพฒันาการเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 

วสัดุอุปกรณ์ 
พนัธ์ุพริก พนัธ์ุมะเขือเจา้พระยา เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดหวาน ลูกผสมสายพนัธ์ุสงขลา 84-1 และเมล็ด

พนัธ์ุขา้วโพดหวานสายพนัธ์ุชัยนาท 86-1 และพนัธ์ุซูการ์ 75 ของเกษตรกร, พนัธ์ุมนัเทศสายพนัธ์ุมนัคอน 
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 สูตร 13-13-21 และปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช สารคุมและก าจดัวชัพืช 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ใชส้ าหรับสุ่มตวัอยา่งและเกบ็ผลผลิต 

วธีิการ 
 วางแผนการทดลอง แบบสุ่มในบลอ็กสมบูรณ์ (RCB) ใชเ้กษตรกรเป็นจ านวนซ ้า 
 กรรมวธีิ 
           คดัเลือกพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีน ้ าท่วมซ ้ าซากทุกปีและท านาไม่ไดผ้ล ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีนายกร่องปลูก
พืชผกัพืชไร่ 
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            1. ด าเนินการเทคโนโลยีการผลิตพริกชีในแปลงเกษตร ปี 2557 เกษตรกร 2 ราย จ านวน 2 แปลง และปี 
2558 ไดแ้ปลงตน้แบบของเกษตรกร 1 ราย แปลงขยายผล 3 ราย รวมเกษตรกร 4 ราย 4 แปลง พ้ืนท่ี ม.4 ต.พนางตุง 
อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 

2. ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมะเขือ (พนัธ์ุเจา้พระยา) ปี 2557 ไดเ้กษตรกรร่วมโครงการ 1 ราย 
จ านวน 1 แปลง และปี 2558 ไดแ้ปลงตน้แบบของเกษตรกร 1 ราย จ านวน 1 แปลง และแปลงขยายผลเกษตรกร 
4 ราย 4 แปลง รวมเกษตรกร 5 ราย 5 แปลง พ้ืนท่ี ม.4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 
             3. ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตขา้วโพดหวานลูกผสมปี 2557 ไดเ้กษตรกรร่วมโครงการ 1 ราย 
จ านวน 2 แปลง และปี 2558 ไดแ้ปลงตน้แบบของเกษตรกร 1 ราย จ านวน 1 แปลง และแปลงขยายผล 3 แปลง 
รวมเกษตรกร 4 ราย 4 แปลง พ้ืนท่ี ม.6 ต.ล าป า อ.เมือง จ.พทัลุง 

4. ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมนัเทศปี 2557 ไดเ้กษตรกรร่วมโครงการ 1 ราย จ านวน 1 แปลง 
และปี 2558 ไดแ้ปลงตน้แบบของเกษตรกร 1 ราย จ านวน 1 แปลง และแปลงขยายผล 3 แปลง รวมเกษตรกร 4 
ราย 4 แปลง พ้ืนท่ี ม.6 ต.ล าป า อ.เมือง จ.พทัลุง 
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
ปี 2557 
1. ศึกษาระบบการปลูกพริกพื้นที่ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 
ความสูงและขนาดทรงพุ่มของพริก  พบว่า ความสูงตน้พริกวิธีเกษตรกรมีความสูงทุกเดือนสูงกว่าวิธี

ทดสอบ คือ อายุ 2 เดือนเท่ากบั 54.75 เซนติเมตร อายุ 3 เดือน เท่ากบั 72.83 เซนติเมตร อายุ 4 เดือนเท่ากบั 
91.95 เซนติเมตร อาย ุ5 เดือนเท่ากบั 99.20 เซนติเมตร และ อายุ 6 เดือน เท่ากบั 104.75 เซนติเมตรในขณะท่ีวิธี
ทดสอบ อายุ 2 เดือนเท่ากบั 47.35 เซนติเมตร อายุ 3 เดือน เท่ากบั 62.95 เซนติเมตร อายุ 4 เดือนเท่ากบั 86.10 
เซนติเมตร อาย ุ5 เดือนเท่ากบั 93.68 เซนติเมตร และ อาย ุ6 เดือน เท่ากบั 97.53 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับขนาดทรงพุ่ม พบว่า วิธีทดสอบมีขนาดของทรงพุ่มใหญ่กว่าวิธีเกษตรกร ทุกช่วงอายุ คือ อาย ุ 
2 เดือน เท่ากบั 36.45 เซนติเมตร อาย ุ3 เดือน เท่ากบั 50.63 เซนติเมตร อาย ุ4 เดือนเท่ากบั 95.10 เซนติเมตร อาย ุ
5 เดือนเท่ากบั 101.03 เซนติเมตร และ อายุ 6 เดือน เท่ากบั 103.45 เซนติเมตร ในขณะท่ีวิธีเกษตรกร อายุ 2 
เดือนเท่ากบั 34.40 เซนติเมตร อาย ุ3 เดือน เท่ากบั 44.88 เซนติเมตร อายุ 4 เดือนเท่ากบั 86.10 เซนติเมตร อายุ 5 
เดือนเท่ากบั 91.90 เซนติเมตร และ อาย ุ6 เดือน เท่ากบั 99.45 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางที่ 1  ความสูง (ซม.) ขนาดทรงพุ่ม (ซม.) ของพริกในพ้ืนท่ี ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง   ปี 2557 
 

กรรมวธีิ 

ความสูงต้น (ซม.) ขนาดทรงพุ่ม (ซม.) 

2  
เดือน 

3 
เดือน 

4 
เดือน 

5 
เดือน 

6  
เดือน 

2 
เดือน 

3 
เดือน 

4 
เดือน 

5  
เดือน 

6 
 เดือน 

วธีิทดสอบ 47.35 62.95 86.10 93.68 97.53 36.45 50.63 95.10 101.03 103.45 
วธีิเกษตรกร 54.75 72.83 91.95 99.20 104.75 34.40 44.88 86.10 91.90 99.45 

*หมายเหตุ :  เก็บขอ้มลูจ านวน 21 คร้ัง   
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ผลผลิต (กก./ไร่) ตน้ทุนเฉล่ีย (บาท/ไร่) รายไดร้วม (บาท/ไร่) และรายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) ของพริกตาม
วิธีทดสอบและวิธีเกษตร พบว่า วิธีทดสอบมีผลผลิตต่อไร่ ตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่ รายไดร้วม และรายไดสุ้ทธิต่อไร่
สูงกว่าวิธีเกษตรกรคือ เท่ากบั  1,813 กิโลกรัม 27,434 บาท 76,146 บาท และ 48,712 บาท ตามล าดบั ส่วนวิธี
เกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่ ตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่ รายไดร้วม และรายไดสุ้ทธิต่อไร่ เท่ากบั 1,707 กิโลกรัม 26,706 
บาท 71,694 บาท และ 44,988 บาท ตามล าดบั  และเม่ือคิดความคุม้ทุน ( BCR) พบวา่ วิธีทดสอบมีค่าสูงกว่า วิธี
เกษตรกร หมายความว่า วิธีทดสอบถึงแมจ้ะมีตน้ทุนสูงแต่รายได้ท่ีไดรั้บก็สูงเช่นกนั สมควรลงทุนต่อได ้
(ตารางท่ี 2) 
ตารางที่ 2  ผลผลิต (กก./ไร่) ตน้ทุนเฉล่ีย (บาท/ไร่) รายไดร้วม(บาท/ไร่) และรายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) ของพริกใน
พ้ืนท่ี ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง ปี 2557 
 

กรรมวธีิ 
ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธีทดสอบ 1,813 27,434 76,146 48,712 2.8 
วิธีเกษตรกร 1,707 26,706 71,694 44,988 2.7 

*หมายเหตุ :  ราคา 42 บาทต่อกิโลกรัม ตน้ทุนเฉล่ียคือ ตน้ทุนผนัแปร + ตน้ทุนค่าแรงงาน 
                       ตน้ทุนค่าแรงงานคือ ค่าจา้งปลูก =1,500 บาท/ไร่ ค่าจา้งใส่ปุ๋ ยพนูโคน = 1,200 บาท/ไร่ ค่าเก็บผลผลิต 8 บาท/กก. 
                       BCR = Benefit & Cost Ratio (ตอ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 1 จึงจะสามารถลงทุนต่อไปได)้ 
 

 2. ศึกษาระบบการปลูกมะเขือพื้นที่ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง  
ความสูง และขนาดทรงพุ่มของมะเขือ  พบว่า ความสูงวิธีเกษตรกรมีความสูงทุกเดือนท่ีเก็บขอ้มูลสูง

กว่าวิธีทดสอบ คือ อายุ 3 เดือน เท่ากบั 87.10 เซนติเมตร อายุ 4 เดือนเท่ากบั 102.30  เซนติเมตร และอายุ 5 
เดือนเท่ากบั 118.80 เซนติเมตร ในขณะท่ีวิธีทดสอบ อายุ 3 เดือน เท่ากบั 68.0 เซนติเมตร อายุ 4 เดือนเท่ากบั 
87.80 เซนติเมตร และอาย ุ5 เดือนเท่ากบั 109.80 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 

ส าหรับขนาดทรงพุ่ม พบว่า วิธีทดสอบมีขนาดของทรงพุ่มใหญ่กว่าวิธีเกษตรกร ทุกช่วงอายุ อายุ 3 
เดือน เท่ากบั 75.90 เซนติเมตร อายุ 4 เดือนเท่ากบั 123.80  เซนติเมตร และอายุ 5 เดือนเท่ากบั 131.80 
เซนติเมตร ในขณะท่ีวิธีเกษตรกร อายุ 3 เดือน เท่ากบั 70.30 เซนติเมตร อายุ 4 เดือนเท่ากบั 107.60 เซนติเมตร 
และอาย ุ5 เดือนเท่ากบั 121.70 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที่ 3  ความสูง (ซม.) ขนาดทรงพุ่ม (ซม.) มะเขือ ในพ้ืนท่ี ต.พนางตุง อ.ควนขนุน  จ.พทัลุง ปี 2557 
 

กรรมวธีิ 
ความสูงต้น (ซม.) ขนาดทรงพุ่ม (ซม.) 

3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 

วิธีทดสอบ 68.0 87.80 109.80 75.90 123.80 131.80 
วิธีเกษตรกร 87.10 102.30 118.80 70.30 107.60 121.70 

*หมายเหต ุ:  เก็บขอ้มูลจ านวน 32 คร้ัง   
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ผลผลิต (กก./ไร่) ตน้ทุนเฉล่ีย (บาท/ไร่) รายไดร้วม(บาท/ไร่) และรายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) ของมะเขือ
ตามวิธีทดสอบและวิธีเกษตร พบวา่ วิธีทดสอบมีผลผลิตต่อไร่ ตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่ รายไดร้วม และรายไดสุ้ทธิต่อ
ไร่สูงกว่าวิธีเกษตรกรคือ เท่ากบั  10,080 กิโลกรัม 24,500 บาท 75,600 บาท และ 51,100 บาท ตามล าดบั ส่วน
วิธีเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่ ตน้ทุนเฉล่ียต่อไร่ รายไดร้วม และรายไดสุ้ทธิต่อไร่ เท่ากบั 7,547 กิโลกรัม 23,900 
บาท 56,603 บาท และ 32,703 บาท ตามล าดบั  เม่ือพิจารณาผลผลิตเสียหาย กรรมวิธีเกษตรกรเสียหายมากกว่า
วิธีทดสอบ คือเท่ากบั 6,240 กิโลกรัม ส่วนวิธีทดสอบมีผลผลิตเสียหาย  3,227 กิโลกรัม และเม่ือคิดความคุม้ทุน 
( BCR) พบว่า วิธีเกษตรกรมีค่าสูงกว่า วิธีทดสอบหมายความว่า วิธีเกษตรกรก็ได้ผลผลิตและรายไดสู้ง
เช่นเดียวกนั (ตารางท่ี 4) 

 

ตารางที่ 4  ผลผลิต (กก./ไร่) ผลผลิตเสียหาย (กก./ไร่) ตน้ทุนเฉล่ีย (บาท/ไร่) และรายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) มะเขือ 
ในพ้ืนท่ี ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง ปี 2557 
 

กรรมวธีิ 
ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

ผลผลติเสียหาย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธีทดสอบ 10,080 3,227 24,500 75,600 51,100 2.08 
วิธีเกษตรกร 7,547 6,240 23,900 56,603 32,703 2.37 

*หมายเหตุ :  ราคา 7.50 บาทต่อกิโลกรัม  ตน้ทุนเฉล่ียคือ ตน้ทุนผนัแปร + ตน้ทุนค่าแรงงาน 
                       ตน้ทุนค่าแรงงานคือ ค่าจา้งปลูก =1,200 บาท/ไร่ ค่าใส่ปุ๋ ยพนูโคน =1,200 บาท/ไร่ ค่าจา้งเหมาเก็บผลผลิต = 450 บาท/คร้ัง 
      BCR = Benefit & Cost Ratio (ตอ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 1 จึงจะสามารถลงทุนต่อไปได)้ 

 

 3. ศึกษาระบบการปลูกข้าวโพดหวานลูกผสม พื้นที่ ต.ล าป า อ.เมือง จ.พทัลุง 
น ้ าหนักฝักรวมทั้งเปลือก (กก./ไร่) น ้ าหนักฝักรวมปอกเปลือกตกเกรด (กก./ไร่) ตน้ทุนต่อไร่ รายไดร้วม 

(บาท/ไร่)  และรายไดสุ้ทธิ(บาท/ไร่) ของขา้วโพดหวานแปลงท่ี 1 พบว่า วิธีทดสอบมีน ้ าหนักฝักรวมทั้งเปลือก 
รายได้รวม และรายได้สุทธิสูงกว่า วิธีเกษตรกร คือเท่ากับ 2,194.70 กิโลกรัมต่อไร่  22,693.50 บาทต่อไร่ และ 
18,458.50 บาทต่อไร่ ตามล าดบั ส่วน น ้ าหนักรวมปอกเปลือกตกเกรด และตน้ทุนการผลิต วิธีทดสอบมีค่าต ่ากว่าวิธี
เกษตรกร คือ เท่ากบั 149.30 กิโลกรัมต่อไร่ และ 4, 225 บาทต่อไร่  วิธีเกษตรกรมีน ้ าหนักฝักรวมทั้งเปลือก (กก./ไร่) 
น ้ าหนักฝักรวมปอกเปลือกตกเกรด (กก./ไร่) ตน้ทุนต่อไร่ (บาท)  รายไดร้วม (บาท/ไร่)  และรายไดสุ้ทธิ(บาท/ไร่) 
เท่ากบั 1,794.70 กิโลกรัม 266.70 กิโลกรัม 5,020 บาท 19,280.50 บาท และ 14,260.50 บาท เม่ือพิจารณาความคุม้ทุน
ทางเศรษฐศาสตร์ (BCR) พบวา่ วธีิทดสอบมีค่าสูงกวา่วธีิเกษตรกร แสดงวา่วธีิทดสอบคุม้ทุนเม่ือปลูกขา้วโพดมากกวา่
วธีิเกษตร (ตารางท่ี 5) 
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ตารางที่ 5  นน.ฝักรวมทั้งเปลือก (กก./ไร่) นน.ฝักรวมปอกเปลือกตกเกรด (กก./ไร่) ตน้ทุนต่อไร่ รายไดร้วม (บาท/ไร่)  
และรายไดสุ้ทธิ(บาท/ไร่) ของขา้วโพดหวานแปลงท่ี 1 ในพ้ืนท่ี ต.ล าป า อ.เมือง จ.พทัลุง ปี 2557 
 

กรรมวธีิ 
นน.ฝักรวม 
ทั้งเปลือก 
 (กก./ไร่) 

นน.ฝักรวม 
ปอกเปลือกตกเกรด 

 (กก./ไร่) 

ต้นทุนต่อไร่
(บาท) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

วธีิทดสอบ 2,194.70 149.30 4,225 22,693.50 18,458.50 5.4 
วธีิเกษตรกร 1,794.70 266.70 5,020 19,280.50 14,260.50 3.8 

*หมายเหตุ     –ราคาขายฝักรวมทั้งเปลือกราคา 10 บาท/กก  ราคาขายฝักตกเกรด 5 บาท/กก. 
                        BCR = Benefit & Cost Ratio (ตอ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 1 จึงจะสามารถลงทุนต่อไปได)้ 

 

น ้าหนกัฝักรวมทั้งเปลือก (กก./ไร่) น ้าหนกัฝักรวมปอกเปลือกตกเกรด (กก./ไร่) ตน้ทุนต่อไร่ รายไดร้วม (บาท/
ไร่)  และรายไดสุ้ทธิ(บาท/ไร่) ของขา้วโพดหวานแปลงท่ี 2 พบวา่ วิธีทดสอบมีน ้ าหนกัฝักรวมทั้งเปลือก รายไดร้วม 
และรายไดสุ้ทธิสูงกวา่ วธีิเกษตรกร คือเท่ากบั 2,280 กิโลกรัมต่อไร่  23,333 บาทต่อไร่ และ 19,108 บาทต่อไร่ ตามล าดบั 
ส่วนน ้ าหนกัรวมปอกเปลือกตกเกรด และตน้ทุนการผลิต วิธีทดสอบมีค่าต ่ากวา่วิธีเกษตรกร คือ เท่ากบั 106.60กิโลกรัม
ต่อไร่ และ 4,225 บาทต่อไร่ วธีิเกษตรกรมีน ้ าหนกัฝักรวมทั้งเปลือก (กก./ไร่) น ้ าหนกัฝักรวมปอกเปลือกตกเกรด (กก./
ไร่) ตน้ทุนต่อไร่ รายไดร้วม (บาท/ไร่)  และรายไดสุ้ทธิ(บาท/ไร่) เท่ากบั 2,125.40 กิโลกรัม 213.30 กิโลกรัม 5,020 
บาท 22,320.50 บาท และ 17,300.50 บาท ตามล าดับ เม่ือพิจารณ ความคุม้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (BCR) พบว่า วิธี
ทดสอบมีค่าสูงกวา่วธีิเกษตรกร แสดงวา่วธีิทดสอบคุม้ทุนเม่ือปลูกขา้วโพดมากกวา่วธีิเกษตร (ตารางท่ี 6) 

 

ตารางที ่6   นน.ฝักรวมทั้งเปลือก (กก./ไร่) นน.ฝักรวมปอกเปลือกตกเกรด (กก./ไร่) ตน้ทุนต่อไร่ รายไดร้วม (บาท/ไร่)  
และรายไดสุ้ทธิ(บาท/ไร่) ของขา้วโพดหวานแปลงท่ี 2 ในพ้ืนท่ี ต.ล าป า อ.เมือง จ.พทัลุง ปี 2557 
 

กรรมวธีิ 
นน.ฝักรวม 
ทั้งเปลือก 
 (กก./ไร่) 

นน.ฝักรวม 
ปอกเปลือกตกเกรด 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนต่อไร่
(บาท) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ
(บาท/ไร่) 

BCR 

วธีิทดสอบ 2,280 106.60 4,225 23,333 19,108 5.5 
วธีิเกษตรกร 2,125.40 213.30 5,020 22,320.50 17,300.50 4.4 

หมายเหตุ   ราคาฝักรวมทั้งเปลือก 10 บาท/กก.  ราคาฝักตกเกรด  5 บาท/กก. 
                   BCR = Benefit & Cost Ratio (ตอ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 1 จึงจะสามารถลงทุนต่อไปได ้เพราะหมายความว่าประโยชน์ท่ี
ไดรั้บมีมากกวา่ท่ีจ่ายไป) 

 

 

 4. ศึกษาระบบการปลูกมนัเทศ พื้นที่ ต.ล าป า อ.เมือง จ.พทัลุง 
 ผลผลิตรวม (กก./ไร่) ตน้ทุนต่อไร่ (บาท) รายไดร้วม(บาท) และรายไดสุ้ทธิ (บาท) ของมนัเทศในพ้ืนท่ีน ้ า
ท่วมซ ้ าซาก พบว่า วิธีทดสอบมีค่าสูงกว่าวิธีเกษตรกร คือเท่ากบั 3,093 กิโลกรัม 4,550 บาท 24,744 บาท และ 
20,194 บาท ตามล าดับ ส่วนวิธีเกษตรกร มีผลผลิตต่อไร่ ตน้ทุนต่อไร รายได้รวม และรายได้สุทธิ เท่ากับ 2,653 

กิโลกรัม 3,925 บาท 21,224 บาท และ 17,299 บาท ตามล าดบั เม่ือพิจารณาค่าความคุม้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ พบวา่ มีค่า
เท่ากนัคือ 5.4 แสดงวา่ทั้งวธีิทดสอบและวธีิเกษตรกรรายไดท่ี้ไดรั้บคุม้กบัค่าการลงทุน (ตารางท่ี 7) 
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ตารางที ่7  ผลผลิต (กก./ไร่) ตน้ทุนต่อไร่ (บาท) รายไดร้วม และรายไดสุ้ทธิ (บาท) ของมนัเทศในพ้ืนท่ีน ้ าท่วมซ ้ าซาก  
                 ต. ล าป า อ.เมือง จ.พทัลุง ปี 2557 

หมายเหตุ  ราคาขายหวัขนาดใหญ่  10 บาทต่อกิโลกรัม ขนาดกลาง 8 บาทต่อกิโลกรัม ขนาดเล็ก 6 บาทต่อกิโลกรัม 
                  BCR = Benefit & Cost Ratio (ตอ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 1 จึงจะสามารถลงทุนต่อไปได)้ 
 

 ผลการทดลองปี 2558 
ตารางที ่8  ผลผลิต (กก./ไร่) ตน้ทุนการผลิต (บาท/ไร่) รายไดร้วม (บาท/ไร่) และรายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) ของพริกแปลง
ตน้แบบและแปลงขยายผลในพ้ืนท่ี ม.4   ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง ปี 2558 
 

เกษตรกร 

วธิีทดสอบ วธิีเกษตรกร 

ผลผลติ  
(กก./ไร่) 

ต้นทุน  
(บาท/ไร่) 

รายได้
รวม 

(บาท/ไร่) 

รายได้
สุทธิ 

(บาท/ไร่) 
BCR 

ผลผลติ  
(กก./ไร่) 

ต้นทุน  
(บาท/ไร่) 

รายได้รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้
สุทธิ 

(บาท/ไร่) 
BCR 

บ าเพญ็  ปิดเมือง 2,240 39,810 179,200 139,390 4.5 2,027 37,374 162,160 124,786 4.3 
กาญจนา  ทองตุง้ 1,840 35,010 147,200 112,190 4.2 1,653 32,886 132,240 99,354 4.0 
ผดั  ไล่สาม 1,920 35,971 153,600 117,629 4.3 1,840 35,130 147,200 112,070 4.2 
คอง  นวลขวญั 2,080 37,890 166,400 128,510 4.4 1,973 36,726 157,840 121,114 4.3 

เฉลีย่ 2,020 37,170 161,600 124,429 4.3 1,873 35,779 149,860 114,331 4.2 
หมายเหตุ : ตน้ทุนค่าแรงงาน/ไร่ – จา้งปลูกพริก 5 คน/วนั วนัละ 300 บาท = 1,500 บาท/ไร่ 
                                                     - จา้งใส่ปุ๋ ยพนูโคนพริก 4 คน/วนั วนัละ 300 บาท =1,200 บาท/ไร่  
                                                     - จา้งเก็บผลผลิตเฉล่ียกิโลกรัมละ 12 บาท/กก. (ราคาผลผลิตกก.ละมากกวา่ 100 บาท ค่าจา้งเก็บกก.ละ 15 
บาท ถา้ต  ่ากวา่กก.ละ 100 ค่าจา้งเก็บกก.ละ 12 บาท และราคาพริกต ่ากวา่ กก.ละ 50 ค่าจา้งเก็บผลผลิต กก.ละ 8 บาท 
                     BCR = Benefit & Cost Ratio (ตอ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 1 จึงจะสามารถลงทุนต่อไปได)้ 
 

 แปลงนายบ าเพญ็   ปิดเมือง ผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และค่า BCR การ
ปลูกพริกของแปลงวิธีทดสอบมีค่าสูงวิธีเกษตรกร คือ เท่ากบั 2,240 กิโลกรัมต่อไร่ 39,810 บาท 179,200 บาท 
139,390 บาท และ 4.5 ตามล าดบั ส่วนวิธีเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และ
ค่า BCR  เท่ากบั 2,027 กิโลกรัมต่อไร่ 37,374 บาท 162,160 บาท 124,786 บาท และ 4.3 ตามล าดบั 

 แปลงนางกาญจนา  ทองเต็ม ผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และค่า BCR การ
ปลูกพริกของแปลงวิธีทดสอบมีค่าสูงวิธีเกษตรกร คือ เท่ากบั 1,840 กิโลกรัมต่อไร่ 35,010 บาท 147,200 บาท 
112,190 บาท และ 4.2 ตามล าดบั ส่วนวิธีเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และ
ค่า BCR  เท่ากบั 1,653 กิโลกรัมต่อไร่ 32,886 บาท 132,240 บาท 99,354 บาท และ 4.0 ตามล าดบั 
 แปลงนายผดั  ไล่สาม ผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และค่า BCR การปลูก
พริกของแปลงวิธีทดสอบมีค่าสูงวิธีเกษตรกร คือ เท่ากบั 1,920 ต่อไร่  35,971 บาท  153,600 บาท  117,629 

กรรมวธีิ 
ผลผลติ (กก./ไร่) ผลผลติรวม 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนต่อไร่

(บาท) 
รายได้รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ  
(บาท/ไร่) 

BCR 
ใหญ่ กลาง เลก็ 

วธีิทดสอบ 1,186.7 1,160 746.7 3,093 4,550 24,744 20,194 5.4 
วธีิเกษตรกร 600 800 1,253.3 2,653 3,925 21,224 17,299 5.4 
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บาท และ 4.3 ตามล าดบั ส่วนวิธีเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และค่า BCR  

เท่ากบั  1,840 กิโลกรัมต่อไร่  35,130 บาท  147,200 บาท  112,070 บาท และ 4.2 ตามล าดบั 
 แปลงนายคอง  นวลขวญั ผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และค่า BCR การ
ปลูกพริกของแปลงวิธีทดสอบมีค่าสูงวิธีเกษตรกร คือ เท่ากบั  2,080 กิโลกรัมต่อไร่ 37,890 บาท 166,400 บาท 
128,510 บาท และ 4.4 ตามล าดบั ส่วนวิธีเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และ
ค่า BCR  เท่ากบั  1,973 กิโลกรัมต่อไร่  36,726 บาท  157,840 บาท  121,114 บาท และ 4.3 ตามล าดบั 
 เม่ือเปรียบเทียบการปลูกพริกของเกษตรกร 4 ราย วิธีทดสอบมีผลผลิตต่อไร่ ตน้ทุนการผลิต รายได้
รวม และรายไดสุ้ทธิ สูงกวา่วิธีเกษตรกร 

 

ตารางที่ 9  ผลผลิต (กก./ไร่) ตน้ทุนการผลิต (บาท/ไร่) รายไดร้วม (บาท/ไร่) และรายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) ของมะเขือ
แปลงตน้แบบและแปลงขยายผลในพ้ืนท่ี ม.4   ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พทัลุง ปี 2558 
 

เกษตรกร 

วธิีทดสอบ วธิีเกษตรกร 

ผลผลติ  
(กก./ไร่) 

ต้นทุน  
(บาท/ไร่) 

รายได้
รวม 

(บาท/ไร่) 

รายได้
สุทธิ 

(บาท/ไร่) 
BCR 

ผลผลติ  
(กก./ไร่) 

ต้นทุน  
(บาท/
ไร่) 

รายได้
รวม 
(บาท/
ไร่) 

รายได้
สุทธิ 

(บาท/ไร่) 
BCR 

บ าเพญ็  ปิดเมือง 10,533 21,800 84,264 62,464 3.9 9,013 21,200 72,104 50,904 3.4 
กาญจนา  ทองเตม็ 10,827 21,104 86,616 64,816 4.1 9,733 21,200 77,864 56,664 3.7 
ผดั  ไล่สาม 10,293 22,700 82,344 59,644 3.6 9,280 22,100 74,240 52,140 3.4 
คอง  นวลขวญั 10,109 20,000 80,856 60,856 4.0 8,667 19,400 69,336 49,936 3.6 
สมนึก  เพชรมณี 11,067 23,600 100,670 87,070 4.3 10,187 23,000 101,870 78,870 4.4 

เฉลีย่ 10,565 21,980 86,950 66,766 3.9 9,376 21,380 79,083 57,703 3.7 
หมายเหตุ : ตน้ทุนค่าแรงงาน/ไร่ – จา้งปลูก 4 คน/วนั วนัละ 300 บาท = 1,200 บาท/ไร่ 
                                                     - จา้งใส่ปุ๋ ยพนูโคน 4 คน/วนั วนัละ 300 บาท =1,200 บาท/ไร่  
                                                     - จา้งเก็บผลผลิต3 คน/คร้ัง คร้ังละ 450 บาท 
    BCR = Benefit & Cost Ratio (ตอ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 1 จึงจะสามารถลงทุนต่อไปได)้ 
 

แปลงนายบ าเพญ็   ปิดเมือง ผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และค่า BCR การ
ปลูกมะเขือของแปลงวิธีทดสอบมีค่าสูงวิธีเกษตรกร คือ เท่ากบั  10,533 กิโลกรัมต่อไร่  21,800 บาท  84,264 
บาท  62,464 บาท และ 3.9 ตามล าดบั ส่วนวิธีเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ 
และค่า BCR  เท่ากบั  9,013 กิโลกรัมต่อไร่ 21,200 บาท 72,104 บาท 50,904 บาท และ 3.4 ตามล าดบั 

 แปลงนางกาญจนา  ทองเต็ม ผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และค่า BCR การ
ปลูกมะเขือของแปลงวิธีทดสอบมีค่าสูงวิธีเกษตรกร คือ เท่ากบั  10,533 กิโลกรัมต่อไร่  21,104 บาท  86,616 
บาท  64,816 บาท และ 4.1 ตามล าดบั ส่วนวิธีเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ 
และค่า BCR  เท่ากบั  9,733 กิโลกรัมต่อไร่ 21,200 บาท 77,864 บาท 56,664 บาท และ 3.7 ตามล าดบั 
 แปลงนายผดั  ไล่สาม ผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และค่า BCR การปลูก
มะเขือของแปลงวิธีทดสอบมีค่าสูงวิธีเกษตรกร คือ เท่ากบั 10,293 ต่อไร่ 22,700 บาท  82,344 บาท 59,644 บาท 
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และ 3.6 ตามล าดบั ส่วนวิธีเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และค่า BCR  

เท่ากบั   9,280  กิโลกรัมต่อไร่ 22,100 บาท 74,240 บาท  52,140 บาท และ 3.4  ตามล าดบั 
 แปลงนายคอง  นวลขวญั ผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และค่า BCR การ
ปลูกมะเขือของแปลงวิธีทดสอบมีค่าสูงวิธีเกษตรกร คือ เท่ากบั  10,109 กิโลกรัมต่อไร่ 20,000 บาท 80,856 
บาท  60,856 บาท และ 4.0 ตามล าดบั ส่วนวิธีเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ 
และค่า BCR เท่ากบั   8,667 กิโลกรัมต่อไร่ 19,400 บาท  69,336 บาท  49,936 บาท และ 3.6 ตามล าดบั 

แปลงนายสมนึก  เพชรมณี ผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และค่า BCR การ
ปลูกมะเขือของแปลงวิธีทดสอบมีค่าสูงวิธีเกษตรกร คือ เท่ากบั  11,067 กิโลกรัมต่อไร่ 23,600 บาท  100,670 
บาท  87,070 บาท และ 4.3 ตามล าดบั ส่วนวิธีเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่  ตน้ทุนการผลิต รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ 
และค่า BCR  เท่ากบั  10,187 กิโลกรัมต่อไร่ 23,000 บาท  101,870 บาท 78,870 บาท และ 4.4 ตามล าดบั 
 เม่ือเปรียบเทียบการปลูกพริกของเกษตรกร 5 ราย วิธีทดสอบมีผลผลิตต่อไร่ ตน้ทุนการผลิต รายได้
รวม และรายไดสุ้ทธิ สูงกวา่วิธีเกษตรกร 
 

ตารางที่ 10  ความสูงเฉล่ีย (ซม.) นน.ฝักรวมทั้งเปลือก (กก.ไร่) นน.ฝักตกเกรด ปอกเปลือก (กก.ไร่) ของ
ขา้วโพดลูกผสมแปลงตน้แบบและแปลงขยายผลในพ้ืนท่ี ม.6 ต.ล าป า อ.เมือง จ.พทัลุง ปี 2558 
 

เกษตรกร 

วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร 

ความสูง
เฉลีย่ 
(ซม.) 

นน.ฝัก 
รวมทั้งเปลือก 

(กก.ไร่) 

นน.ฝักตกเกรด 
ปอกเปลือก  
(กก.ไร่) 

ความสูง 
เฉลีย่ (ซม.) 

นน.ฝัก
รวมทั้งเปลือก  

(กก.ไร่) 

นน.ฝักตกเกรด 
ปอกเปลือก  
(กก.ไร่) 

สุทิน  วงศส์วสัด์ิโสต 202.3 2,740 300 196.8 2,550 320 
สุเทพ  วงศส์วสัด์ิโสต 204.2 2,640 260 198.5 2,500 380 
สมโชค  อินทฤทธ์ิ 198.2 2,640 365 177.5 2,570 415 
สุวิทย ์ เซ็งฮั้ว 201.8 2,670 270 197.6 2,640 425 

เฉลีย่ 201.6 2,672 298 192.6 2,565 385 
 

 แปลงขา้วโพดลูกผสมของนายสุทิน  วงศส์วสัด์ิโสต มีการเจริญเติบโตดา้นความสูง น ้ าหนกัฝักรวมทั้ง
เปลือก ของวิธีทดสอบ สูงกวา่วิธีเกษตรกร ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 202.3 เซนติเมตร และ 2,740 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ี
แปลงวิธีเกษตรกรมีความสูงเฉล่ีย 196.8 เซนติเมตร และมีน ้าหนกัฝักรวมทั้งเปลือก 2,550 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วน
น ้าหนกัฝักตกเกรดปอกเปลือก วิธีเกษตรกรมีปริมาณมากกว่าวิธีทดสอบคือ 320 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีทดสอบมี
น ้าหนกัฝักตกเกรดปอกเปลือกเท่ากบั 300 กิโลกรัมต่อไร่ 
 แปลงนายสุเทพ  วงศ์สวสัด์ิโสต มีการเจริญเติบโตด้านความสูง น ้ าหนักฝักรวมทั้ งเปลือก ของวิธี
ทดสอบ สูงกว่าวิธีเกษตรกร ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 204.2 เซนติเมตร และ 2,640 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ีแปลงวิธี
เกษตรกรมีความสูงเฉล่ีย 198.5 เซนติเมตร และมีน ้าหนกัฝักรวมทั้งเปลือก 2,500 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนน ้าหนกัฝัก
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ตกเกรดปอกเปลือก วิธีเกษตรกรมีปริมาณมากกว่าวิธีทดสอบคือ 380 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีทดสอบมีน ้าหนกัฝักตก
เกรดปอกเปลือกเท่ากบั 260 กิโลกรัมต่อไร่ 
 แปลงนายสมโชค  อินทฤทธ์ิ มีการเจริญเติบโตดา้นความสูง น ้ าหนกัฝักรวมทั้งเปลือก ของวิธีทดสอบ 
สูงกว่าวิธีเกษตรกร ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 198.2 เซนติเมตร และ 2,640 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ีแปลงวิธีเกษตรกรมี
ความสูงเฉล่ีย 177.5 เซนติเมตร และมีน ้าหนกัฝักรวมทั้งเปลือก 2,570 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วน น ้าหนกัฝักตกเกรด
ปอกเปลือก วิธีเกษตรกรมีปริมาณมากกว่าวิธีทดสอบคือ 415 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีทดสอบมีน ้าหนกัฝักตกเกรด
ปอกเปลือกเท่ากบั 365 กิโลกรัมต่อไร่ 
 แปลงนายสุวิทย ์ เซ็งฮั้ว มีการเจริญเติบโตดา้นความสูง น ้าหนกัฝักรวมทั้งเปลือก ของวิธีทดสอบ สูงกว่า
วิธีเกษตรกร ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 201.8 เซนติเมตร และ 2,670 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ีแปลงวิธีเกษตรกรมีความสูง
เฉล่ีย 197.6เซนติเมตร และมีน ้าหนกัฝักรวมทั้งเปลือก 2,640 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วน น ้าหนกัฝักตกเกรดปอกเปลือก 
วิธีเกษตรกรมีปริมาณมากกว่าวิธีทดสอบคือ 425 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีทดสอบมีน ้ าหนักฝักตกเกรดปอกเปลือก
เท่ากบั 270 กิโลกรัมต่อไร่ 
 เม่ือเปรียบเทียบวิธีปลูกขา้วโพดลูกผสมระหว่างแปลงวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร พบว่า แปลงวิธี
ทดสอบมีการเจริญเติบโตดา้นความสูงและน ้าหนกัฝักรวมทั้งเปลือกดีกว่าแปลงวิธีเกษตรกร คือเท่ากบั  201.6 
เซนติเมตร และ 2,672 กิโลกรัมต่อไร่ และมีน ้าหนกัฝักตกเกรดปอกเปลือกนอ้ยกว่าวิธีเกษตรกร คือเท่ากบั 298 
กิโลกรัม ในขณะท่ีแปลงวิธีเกษตรกรมีความสูง น ้ าหนกัฝักรวมทั้งเปลือก และน ้าหนกัฝักตกเกรดปอกเปลือก
เท่ากบั 192.6 เซนติเมตร  2,565 กิโลกรัมต่อไร่ และ 385 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
ตารางที่ 11  ตน้ทุนการผลิต (บาท/ไร่) รายไดร้วม (บาท/ไร่) และรายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) ของขา้วโพดลูกผสม
แปลงตน้แบบและแปลงขยายผลในพ้ืนท่ี ม.6 ต.ล าป า อ.เมือง จ.พทัลุง ปี 2558 
 

 เกษตรกร 

วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร 

ต้นทุน
การผลติ  
(บาท/ไร่) 

รายได้
รวม  

(บาท/ไร่) 

รายได้
สุทธิ  

(บาท/ไร่) 
BCR 

ต้นทุน
การผลติ  
(บาท/ไร่) 

รายได้
รวม  

(บาท/ไร่) 

รายได้
สุทธิ  

(บาท/ไร่) 
BCR 

สุทิน  วงศส์วสัด์ิโสต 4,225 27,400 24,975 6.5 5,020 25,500 22,080 5.1 
สุเทพ  วงศส์วสัด์ิโสต 4,225 26,400 23,735 6.2 5,020 25,000 21,880 4.9 
สมโชค  อินทฤทธ์ิ 4,225 26,400 24,365 6.2 5,020 25,700 22,755 5.1 
สุวทิย ์ เซ็งฮั้ว 4,225 26,700 24,095 6.3 5,020 26,400 23,505 5.3 

เฉลีย่ 4,225 26,725 24,293 6.3 5,020 25,650 21,880 5.1 
หมายเหตุ  ราคาฝักรวมทั้งเปลือก  10 บาทต่อกิโลกรัม  ราคาฝักตกเกรด 5.5 บาทต่อกิโลกรัม 

 BCR = Benefit & Cost Ratio (ตอ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 1 จึงจะสามารถลงทุนต่อไปได)้ 
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 เม่ือตน้ทุนการผลิต (บาทต่อไร่) ตามวิธีทดสอบเท่ากนัคือ 4,225 บาทต่อไร่ และวิธีเกษตรกรเท่ากนัคือ 
5,020 บาทต่อไร่ พบวา่  

แปลงนายสุทิน  วงศส์วสัด์ิโสต ในแปลงวิธีทดสอบมีรายไดร้วม (บาทต่อไร่) รายไดสุ้ทธิ (บาทต่อไร่) 
และค่าความคุม้ทุน(BCR) สูงกว่าแปลงวิธีเกษตรกร คือ เท่ากบั 27,400 บาทต่อไร่ 24,975 บาทต่อไร่ และ 6.5 
ตามล าดบั ส่วนวิธีเกษตรกร มีค่าเท่ากบั 25,500 บาทต่อไร่ 22,080 บาทต่อไร่ และ 5.1 ตามล าดบั 

แปลงนายสุเทพ  วงศส์วสัด์ิโสต ในแปลงวิธีทดสอบมีรายไดร้วม (บาทต่อไร่) รายไดสุ้ทธิ (บาทต่อไร่) 
และค่าความคุม้ทุน(BCR) สูงกว่าแปลงวิธีเกษตรกร คือ เท่ากบั  26,400 บาทต่อไร่  23,735 บาทต่อไร่ และ 6.2 
ตามล าดบั ส่วนวิธีเกษตรกร มีค่าเท่ากบั 25,000 บาทต่อไร่  21,880 บาทต่อไร่ และ 4.9 ตามล าดบั 

แปลงนายสมโชค  อินทฤทธ์ิ ในแปลงวิธีทดสอบมีรายไดร้วม (บาทต่อไร่) รายไดสุ้ทธิ (บาทต่อไร่) 
และค่าความคุม้ทุน(BCR) สูงกว่าแปลงวิธีเกษตรกร คือ เท่ากบั  26,400 บาทต่อไร่  24,365 บาทต่อไร่ และ 6.2 
ตามล าดบั ส่วนวิธีเกษตรกร มีค่าเท่ากบั  25,700 บาทต่อไร่ 22,755บาทต่อไร่ และ 5.1 ตามล าดบั 

แปลงนายสุวิทย ์ เซ็งฮั้ว ในแปลงวิธีทดสอบมีรายไดร้วม (บาทต่อไร่) รายไดสุ้ทธิ (บาทต่อไร่) และค่า
ความคุม้ทุน(BCR) สูงกว่าแปลงวิธีเกษตรกร คือ เท่ากบั  26,700 บาทต่อไร่  24,095 บาทต่อไร่ และ 6.3 
ตามล าดบั ส่วนวิธีเกษตรกร มีค่าเท่ากบั  26,400 บาทต่อไร่  23,505 บาทต่อไร่ และ 5.3 ตามล าดบั 

เม่ือเปรียบเทียบรายไดร้วม (บาท/ไร่) รายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) และค่าความคุม้ทุน (BCR) ของขา้วโพด
ลูกผสมของเกษตรกรทั้ง 4 ราย แปลงวิธีทดสอบและแปลงวิธีเกษตรกร พบว่า แปลงวิธีทดสอบ มีค่าสูงกว่า
แปลงวิธีเกษตรกร คือเท่ากบั 26,725 บาทต่อไร่ 24,293 บาทต่อไร่ และ 6.3 ตามล าดบั ส่วนแปลงตามวิธี
เกษตรกรมีค่าเท่ากบั 25,650 บาทต่อไร่ 21,880 บาทต่อไร่ และ 5.1 ตามล าดบั  

 

ตารางที่ 12  ผลผลิต (กก./ไร่) ตน้ทุนการผลิต (บาท/ไร่) รายไดร้วม (บาท/ไร่) และ รายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่)  ของ
มนัเทศแปลงตน้แบบและแปลงขยายผลในพ้ืนท่ี ม.6 ต.ล าป า อ.เมือง จ.พทัลุง ปี 2558 
 

เกษตรกร 

วธิีทดสอบ วธิีเกษตรกร 

ผลผลติ  
(กก./ไร่) 

ต้นทุน
การผลติ 
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
รวม 

 (บาท/ไร่) 

รายได้
สุทธิ 

(บาท/ไร่) 
BCR 

ผลผลติ  
(กก./ไร่) 

ต้นทุน
การผลติ 
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
รวม  

(บาท/ไร่) 

รายได้
สุทธิ 

(บาท/ไร่) 
BCR 

สุทิน  วงศส์วสัด์ิโสต 2,027 4,550 16,216 11,666 3.6 1,253 3,925 10,024 6,099 2.6 
ปราโมทย ์ เตมะสิริ 1,907 4,550 15,256 10,706 3.4 2,027 3,925 16,216 12,291 4.1 
พร่ัง  ไล่กสิกรรม 2,493 4,550 19,944 15,394 4.4 1,533 3,925 12,264 8,339 3.1 
สมโชค  อินทฤทธ์ิ 1,880 4,550 15,040 10,490 3.3 1,773 3,925 14,184 10,259 3.6 

เฉลีย่ 2,078 4,550 16,614 12,064 3.7 1,647 3,925 13,172 9,247 3.4 
หมายเหตุ   ราคาเฉล่ีย  8  บาทต่อกิโลกรัม 
 

 แปลงขยายผลมนัเทศเม่ือวิธีทดสอบมีตน้ทุนการผลิตเท่ากนัคือ 4,550 บาทต่อไร่ และแปลงตามวิธี
เกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตเท่ากนั คือ 3,925 บาทต่อไร่ พบวา่  

แปลงมนัเทศของนายสุทิน  วงศส์วสัด์ิโสต วิธีทดสอบมีผลผลิตต่อไร่ รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และค่า
ความคุม้ทุน (BCR) สูงกว่าแปลงวิธีเกษตรกร คือเท่ากบั 2,027 กิโลกรัมต่อไร่ 16,216 บาทต่อไร่ 11,666 บาท
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ต่อไร่ และ 3.6 ตามล าดบั ในขณะท่ีแปลงตามวิธีเกษตรกร มีค่าเท่ากบั 1,253 กิโลกรัมต่อไร่ 3,925 บาทต่อไร่ 
10,024 บาทต่อไร่ 6,099 บาทต่อไร่ และ 2.6 ตามล าดบั 

 แปลงนายปราโมทย ์ เตมะสิริ วิธีทดสอบมีผลผลิตต่อไร่ รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และค่าความคุม้ทุน 
(BCR) สูงกว่าแปลงวิธีเกษตรกร คือเท่ากบั  1,907 กิโลกรัมต่อไร่  15,256 บาทต่อไร่  10,706 บาทต่อไร่ และ 
3.4 ตามล าดบั ในขณะท่ีแปลงตามวิธีเกษตรกร มีค่าเท่ากบั  2,027 กิโลกรัมต่อไร่  16,216 บาทต่อไร่  12,291 
บาทต่อไร่ และ  4.1 ตามล าดบั 

    แปลงนายพร่ัง  ไล่กสิกรรม วิธีทดสอบมีผลผลิตต่อไร่ รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และค่าความคุม้ทุน 
(BCR) สูงกวา่แปลงวิธีเกษตรกร คือเท่ากบั  2,493 กิโลกรัมต่อไร่ 19,944 บาทต่อไร่  15,394 บาทต่อไร่ และ 4.4 
ตามล าดบั ในขณะท่ีแปลงตามวิธีเกษตรกร มีค่าเท่ากบั  1,533 กิโลกรัมต่อไร่  12,264 บาทต่อไร่  8,339 บาทต่อ
ไร่ และ 3.1 ตามล าดบั 

 แปลงนายสมโชค  อินทฤทธ์ิ วิธีทดสอบมีผลผลิตต่อไร่ รายไดร้วม รายไดสุ้ทธิ และค่าความคุม้ทุน 
(BCR) สูงกว่าแปลงวิธีเกษตรกร คือเท่ากบั  1,880 กิโลกรัมต่อไร่   15,040 บาทต่อไร่  10,490 บาทต่อไร่ และ 
3.3  ตามล าดบั ในขณะท่ีแปลงตามวิธีเกษตรกร มีค่าเท่ากบั  1,773 กิโลกรัมต่อไร่  14,184 บาทต่อไร่  10,259 
บาทต่อไร่ และ 6.6 ตามล าดบั 

 เม่ือเปรียบเทียบผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) รายไดร้วม (บาท/ไร่) รายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) และค่าความคุม้
ทุน (BCR) ของแปลงมนัเทศของเกษตรกรทั้ง 4 ราย แปลงวิธีทดสอบและแปลงวิธีเกษตรกร พบว่า แปลงวิธี
ทดสอบ มีค่าสูงกว่าแปลงวิธีเกษตรกร คือเท่ากบั 2,078 กิโลกรัมต่อไร่ 16,614 บาทต่อไร่ 12,064 บาทต่อไร่ 
และ 3.7 ตามล าดบั ส่วนแปลงตามวิธีเกษตรกรมีค่าเท่ากบั 1,647 กิโลกรัมต่อไร่ 13,172 บาทต่อไร่ 9,247 บาท
ต่อไร่ และ 3.4 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 13  เปรียบเทียบผลการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชของวิธีทดสอบกบัวิธีเกษตรกรปี 2557-58 พ้ืนท่ีน ้า
ท่วมซ ้าซาก อ.เมือง และ อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 

 

พืชปลูก 

ปี 2557 ปี 2558 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ผลผลติ
(กก./ไร่) 

ผล 
ตอบแทน
(บาท/ไร่) 

ผลผลติ
(กก./ไร่) 

ผล 
ตอบแทน
(บาท/ไร่) 

ผลผลติ
(กก./ไร่) 

ผล 
ตอบแทน
(บาท/ไร่) 

ผลผลติ
(กก./ไร่) 

ผล 
ตอบแทน
(บาท/ไร่) 

พริก 1,813 48,712 1,707 44,988 2,020 124,429 1,873 114,331 

มะเขือ 10,080 51,100 7,547 32,703 10,565 66,766 9,376 57,703 

ขา้วโพดฝักสด 2,237 19,428 1,960 16,980 2,673 24,293 2,565 21,880 

มนัเทศ 3,093 20,194 2,653 17,299 2,078 12,064 1,647 9,247 

 

เม่ือเปรียบเทียบการปลูกพืชแต่ละชนิด คือ พริก มะเขือ ขา้วโพดฝักสด และมนัเทศ ระหว่างวิธีทดสอบ
และวิธีเกษตรกร ปี 2557 และปี 2558 พบว่า วิธีทดสอบมีผลผลิตต่อไร่ และผลตอบแทนต่อไร่ สูงกว่าวิธี
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เกษตรกร และในปี 2558 วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีผลผลิตและผลิตตอบแทนสูงกว่า ปี 2557 ส าหรับแปลง
ปลูกพริก มะเขือ และขา้วโพดฝักสด ส่วนมนัเทศ ปี 2558 มีผลผลิตต่อไร่และผลตอบแทนต่อไร่ต ่ากวา่ ปี 2557 

 
สรุปผลการทดลอง 

การปลูกพืชในพ้ืนท่ีน ้าท่วมซ ้ าซากในพ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลุงระหว่างปี 2557 – 2558 พบว่า การปลูกตาม
วิธีทดสอบ ใหผ้ลผลิตต่อพ้ืนท่ี และผลตอบแทนสูงกวา่การปลูกพืชตามกรรมวิธีของเกษตรกรท่ีเคยปฏิบติักนัมา 
ทั้งแปลงปลูกพริก มะเขือ ขา้วโพดฝักสด และมนัเทศ  โดยเฉพาะแปลงปลูกมะเขือ กรณีเกษตรกรปลูกตามวิธี
ทดสอบจะมีผลผลิตเสียหายนอ้ยกว่าวิธีเกษตรกร และแปลงขา้วโพดฝักสดตามวิธีทดสอบผลผลิตของฝักตก
เกรดก็จะนอ้ยกว่าวิธีของเกษตรกรเช่นกนั ระบบการปลูกพริกเฉล่ียทั้ง 2 ราย พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีรายได้
สุทธิ 48,712 บาท/ไร่ และกรรมวิธีเกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิ 44,988 บาท/ไร่  ระบบการปลูกมะเขือของเกษตรกร 1 
ราย พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีรายไดสุ้ทธิ 51,100 บาท/ไร่ และกรรมวิธีเกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิ  32,703 บาท/ไร่  
ระบบการปลูกขา้วโพดหวานลูกผสมของเกษตรกร 1 ราย 2 แปลง พบว่า กรรมวิธีทดสอบแปลงท่ี 1-2 มีรายได้
สุทธิ 19,214.50 และ 19,641.00 บาท/ไร่   และกรรมวิธีเกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิ 15,593.90 และ 18,366.50 บาท/
ไร่ ระบบการปลูกมนัเทศของเกษตรกร 1 ราย พบว่า กรรมวิธีทดสอบมีรายไดสุ้ทธิ  20,194 บาท/ไร่ และ
กรรมวิธีเกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิ  17,299 บาท/ไร่  ปี 2558 แปลงตน้แบบและแปลงขยายผลในระบบการปลูก
พริก กรรมวิธีทดสอบของเกษตรกรรายท่ี 1-4 มีรายไดสุ้ทธิ   182,910  99,474 103,078 และ 139,390 บาท/ไร่ 
ตามล าดบั และกรรมวิธีเกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิ 137,434  95,750  88,474 และ 119,346 บาท/ไร่ ตามล าดบั 

ระบบการปลูกมะเขือกรรมวิธีทดสอบของเกษตรกรรายท่ี 1-5 มีรายไดสุ้ทธิ 71,640 69,729   60,924  50,824 
และ 71,330 บาท/ไร่ ตามล าดบั และกรรมวิธีเกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิ 39,816  54,960 38,700 33,080 และ 53,000 
บาท/ไร่ ตามล าดบั ระบบการปลูกขา้วโพดหวานลูกผสมกรรมวิธีทดสอบของเกษตรกรรายท่ี 1-4 มีรายไดสุ้ทธิ 
24,975 23,735   24,365 และ 24,095 บาท/ไร่ ตามล าดบั และกรรมวิธีเกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิ  22,080  21,880 
22,755 และ 23,505 บาท/ไร่ ตามล าดบั และระบบการปลูกมนัเทศ  กรรมวิธีทดสอบของเกษตรกรรายท่ี 1-4 มี
รายไดสุ้ทธิ  11,666  10,706  15,394 และ 10,490 บาท/ไร่ ตามล าดบั และกรรมวิธีเกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิ  6,099  
12,291  8,339 และ 10,259 บาท/ไร่ ตามล าดบั  
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อรพรรณ วิเศษสงัข.์ 2546. โรคผกัเศรษฐกิจในภาคใต.้ เอกสารประกอบการฝึกอบรมเร่ืองความรู้พ้ืนฐานดา้น

โรคพืชท่ีส าคญัในภาคใต ้จดัโดยสมาคมโรคพืชแห่งประเทศไทยร่วมกบักรมวิชาการเกษตร และ
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ศูนยวิ์จยัพืชสวนพิจิตร และสถานีทดลองเครือข่าย สถาบนัวิจยัพืชสวน, กรมวิชาการเกษตร. หนา้ 101-104. 
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ปี 2557 

ปี2558 

ภาคผนวก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สถิติปริมาณน ้าฝน (มิลลิเมตร) อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง ระหวา่งปี 2557-2558 
 

 

ภาพที่ 2 ปฏิทินการปลูกพืช อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง ปี 2557 

 
 
 
 
 
 

กรรมวธีิ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

วธีิทดสอบ             

วธีิเกษตรกร             

ขา้วโพดฝักสด ขา้วโพดฝักสด 

มนัเทศ 

ขา้วโพดฝักสด ขา้วโพดฝักสด 

มนัเทศ 
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ภาพที่ 3 ปฏิทินการปลูกพืช อ.เมือง จ.พทัลุง ปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมวธีิ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

วธีิทดสอบ             

วธีิเกษตรกร             

ขา้วโพดฝักสด 

ขา้วโพดฝักสด 

ขา้วโพดฝักสด 

มนัเทศ 

มนัเทศ 

ขา้วโพดฝักสด 

ขา้วโพดฝักสด 

ขา้วโพดฝักสด 

มนัเทศ 

มนัเทศ 
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ปี 2557 

ปี2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 สถิติปริมาณน ้าฝน (มิลลิเมตร) อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ระหวา่งปี 2557-2558 
 

 

ภาพที่ 5 ปฏิทินการปลูกพืช อ.ควนขนุน จ.พทัลุง ปี 2558 
 
 
 

กรรมวธีิ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

วธีิทดสอบ             

วธีิเกษตรกร             

มะเขือ 

พริก 

มะเขือ 

พริก 
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ภาพที่ 6 ปฏิทินการปลูกพืช อ.ควนขนุน จ.พทัลุง ปี 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรรมวธีิ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

วธีิทดสอบ             

วธีิเกษตรกร             

พริก 

มะเขือ 

มะเขือ 

พริก 

มะเขือ 

มะเขือ 


