
 1 

การศึกษาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นท่ีเขตชลประทานจงัหวดัพิจิตร 
Study Integrated Cropping Systems Under Irrigated Area Phichit Province 

 
นายทวปี หลวงแกว้1/  นายพินิจ เขียวพุม่พวง2/  นายเสง่ียม แจ่มจ ารูญ1/ 

Thaweep Hlungkaew1/  Phinit kheawpumpuang2/  Sangium Jamjomroon1/ 
 

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร    ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 2 
 
 

บทคัดย่อ 
ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานท่ีเหมาะสมกับสภาพท้องถ่ิน เป็นวิธีการท่ีสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตมะนาวและป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงได ้จึงได้
ท าการศึกษาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นท่ีเขตชลประทานจงัหวดัพิจิตร เพื่อศึกษาระบบการ
ปลูกท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของเกษตรกรในเขตชลประทาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูก
พืชและการใช้ท่ีดินของเกษตรกร ประกอบดว้ยระบบการปลูกพืชท่ีมีมะนาวเป็นพืชหลกัจ านวน 7 ระบบ 
ไดแ้ก่ ระบบท่ี 1) มะนาว - ฝร่ัง - พืชผกั 2) มะนาว - ผกัหวานบา้น - พืชผกั 3) มะนาว-ชะอม - พืชผกั  4) 
มะนาว - เพกา - พืชผกั  5) มะนาว - มะละกอ - พืชผกั 6) มะนาว - กลว้ยไข่ - พืชผกั  7) มะนาว - กลว้ยน ้ าวา้ 
- พืชผกั จากผลการศึกษาพบวา่ ระบบปลูกพืชท่ีมีมะนาวเป็นพืชหลกั ตน้เพกาเป็นพืชรอง และพริกซอสเป็น
พืชแซม ให้ผลตอบแทนคุม้ค่าท่ีสุด โดยพืชหลกัมะนาวมีรายได้สุทธิเฉล่ีย 24,330 บาทต่อไร่ เพกาให้,u
รายได้สุทธิเฉล่ีย 21,395 บาทต่อไร่ และพริกซอสมีรายได้สุทธิเฉล่ียท่ี 17,385 บาทต่อไร่ ทั้ งระบบให้
ผลตอบแทนรายไดสุ้ทธิเฉล่ียท่ี 63,110 บาทต่อไร่ อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 
มีค่าเท่ากบั 2.06 แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการศึกษาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานท่ีมี
มะนาวเป็นพืชหลกั ตน้เพกาเป็นพืชรอง และพริกซอสเป็นพืชแซม มีก าไรมากกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป มีความ
เส่ียงน้อย และสามารถท่ีจะท าการผลิตได ้สามารถแนะน าเกษตรกรใช้ระบบการปลูกมะนาวเป็นพืชหลกั 
ต้นเพกาเป็นพืชรอง และพริกซอสเป็นพืชแซม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นท่ีและเพิ่มรายได้ของ
เกษตรกรไดคุ้ม้ค่าท่ีสุด 
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ค ำน ำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเกษตรเป็นอยา่งยิง่ มี

พื้นท่ีท าการเกษตรประมาณ 149,236,233 ไร่ โดยเป็นพื้นท่ีท านาขา้วประมาณ 31,154,000 ไร่ (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ในจ านวนพื้นท่ีท่ีท าการเกษตรมีพื้นท่ีชลประทานท่ีพัฒนาแล้วประมาณ 
28,345,729 ไร่ หรือ ร้อยละ 21.76 ของพื้นท่ีทางการเกษตรทั้งหมด การปลูกพืชแบบผสมผสาน เป็นการ
อาศยัหลกัการความสัมพนัธ์ระหวา่งพืช ส่ิงมีชีวิต และจุลินทรียต่์างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบนิเวศตามธรรมชาติ
มาจดัการและปรับใช้ในระบบการเกษตร ตวัอย่างเช่น การปลูกตาลโตนดในนาข้าว การปลูกพริกไทย
ร่วมกบัมะพร้าว การปลูกพืชไร่ผสมกบัถัว่ การปลูกทุเรียนร่วมกบัสะตอ และการปลูกระก าในสวนยาง เป็น
ตน้ โดยท่ียิ่งมีความหลากหลายของพืชปลูกมากเท่าใด ก็จะสามารถเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบมากข้ึน
เท่านั้น (มูลนิธิเกษตรกรรมย ัง่ยืน, 2558)  มะนาวจดัเป็นกลุ่มของพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัชนิดหน่ึงของประเทศ
ไทย โดยมะนาวเป็นไม้ ผลยนืตน้ขนาดเล็กตระกูลเดียวกบัส้ม เป็นพืชพื้นเมืองท่ีนิยมปลูกกนัอยา่งแพร่
หลาย มะนาวมีบทบาททางเศรษฐกิจมากข้ึนเพราะเป็นพืชท่ีตลาดมีความต้ องการสูงตลอดทั้งปีและมี
ปริมาณความต้ องการเพิ่ม ข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากการเพิ่ม ข้ึนของประชากรและการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ ผูป้ลูกมะนาวจะจ าหน่ายมะนาวได้ ราคาดีในช่ วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง
เดือนเมษายนของทุกปี ซ่ึงเป็นช่วงท่ีจดัอยูน่อกฤดูกาลของการผลิต และเป็นช่วงท่ีมีผลผลิตมะนาวออกสู่
ตลาดน้อยมาก  ส่วนในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม พบการเก็บเก่ียวผลผลิตของมะนาวออกสู่
ตลาดจ านวนมากท าให้ราคาของผลมะนาวสดมีราคาต ่า (สุชาดา ไชยสวสัด์ิ, 2545) ในช่วงท่ีมะนาวยงัไม่ให้
ผลผลิตเกษตรกรจะประสบกบัปัญหาขาดรายได ้เน่ืองจากการปลูกมะนาวมีการลงทุนท่ีสูง เกษตรกรตอ้งรอ
ถึง 2 ปีกว่าท่ีมะนาวจะเร่ิมให้ผลผลิต เกษตรกรจะอยู่ในภาวะท่ีเส่ียงต่อการลงทุน ขณะท่ีมะนาวยงัไม่ให้
ผลผลิต  

ดงันั้นการศึกษาหาแนวทางการวิจยัและระบบการปลูกมะนาวแบบผสมผสานท่ีเหมาะสม กบัพืช
เศรษฐกิจชนิดอ่ืน จะเป็นการจดัระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม การปลูกพืชแซมสวนมะนาวนบัเป็นวิธีการ
หน่ึงท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ เพื่อกระจายการผลิตให้มากข้ึน และนอกจากน้ียงัสามารถ
ป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงได ้การปลูกพืชแซมในสวนมะนาวเป็นการ
เพิ่มรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรในขณะท่ีมะนาวยงัไม่ให้ผลผลิต และยงัท าให้เกษตรกรมีเวลาในการดูแลสวน
มะนาวในช่วงท่ียงัไม่ใหผ้ลผลิตอีกดว้ย 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของเกษตรกรในเขตชลประทาน 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกพืชและการใชท่ี้ดินของเกษตรกร 
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วธีิด ำเนินกำร 

อุปกรณ์ 
1. พืชหลกัไดแ้ก่ ตน้มะนาวพนัธ์ุแป้นร าไพ พืชรองไดแ้ก่ ฝร่ังพนัธ์ุสีทอง ผกัหวานบา้น ชะอม เพกา 

กลว้ยน ้ าวา้ กลว้ยไข่ มะละกอ พืชแซมไดแ้ก่ เมล็ดถัว่ฝักยาว เมล็ดพริก เมล็ดแตงกวา เมล็ดมะเขือยาว และ
เมล็ดมะเขือกรอบ    

2. ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกั 
3. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0, 15-15-15, 13-13-21 
4. ธาตุอาหารเสริมและฮอร์โมนพืช 
5. สารชีวภณัฑ ์สารเคมีป้องกนัก าจดัโรคและแมลง              
6. วสัดุการเกษตรอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์ระบบน ้าและป้ายพลาสติก ฯลฯ  
7. อุปกรณ์ส าหรับบนัทึกขอ้มูล  

วธีิกำร 
1. แผนกำรทดลองและกำรปฏิบัติดูแลรักษำ 
การศึกษาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยมีมะนาวเป็นพืชหลกัในพื้นท่ีเขตชลประทาน

จงัหวดัพิจิตร ด าเนินการศึกษาในแปลงขนาดใหญ่จ านวน 1 แปลง  ท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร 
พื้นท่ี 1 ไร่ ประกอบดว้ย 7 ระบบ ไดแ้ก่ระบบท่ี 1 มะนาว - ฝร่ัง - พืชผกั  ระบบท่ี 2 มะนาว - ผกัหวานบา้น - 
พืชผกั  ระบบท่ี 3 มะนาว - ชะอม - พืชผกั ระบบท่ี 4 มะนาว - เพกา - พืชผกั ระบบท่ี 5 มะนาว - มะละกอ - 
พืชผกั ระบบท่ี 6 มะนาว - กลว้ยไข่ - พืชผกั ระบบท่ี 7 มะนาว - กลว้ยน ้ าวา้ – พืชผกั ด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปน้ี 

1) คดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย  (ในศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร) 
2) คดัเลือกแปลง เตรียมตน้พนัธ์ุและเมล็ดพนัธ์ุพืชท่ีจะใชป้ลูก  
3) ปลูกในแปลงยกร่อง ขนาดแปลงกวา้ง 6 เมตร ยาว 50 เมตร ร่องน ้ากวา้ง 1 เมตร จ านวน 7 แปลง 
4) การปฏิบติัดูแลรักษามะนาวตามค าแนะน าของ วสันต์ิและไพโรจน์ (2548) การปฏิบติัดูแลรักษา

ฝร่ัง ผกัหวานบ้าน ชะอม เพกา กล้วยน ้ าวา้ กล้วยไข่ มะละกอ ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร
(2555ก) การปฏิบติัดูแลรักษาถัว่ฝักยาว พริก แตงกวา มะเขือยาว และมะเขือกรอบ ตามค าแนะน าของกรม
วชิาการเกษตร (2555ข)  

5) น าขอ้มูลการทดลองไปวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อตน้ทุน ( Benefit Cost Ratio : BCR) (นิรนาม, 
2559) 
            2. กำรบันทกึข้อมูล 

1) วนัปฏิบติัการต่างๆ 
2) ขอ้มูลดา้นโรค แมลงศตัรูพืช และการป้องกนัก าจดั 
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3) ขอ้มูลดา้นผลผลิต การเจริญเติบโต และวนัเก็บเก่ียว  
4) ขอ้มูลดา้นตน้ทุนการผลิต  และรายได ้ 
5) ขอ้มูลดา้นโรค  แมลงศตัรูพืช  และการป้องกนัก าจดั 
6) การประเมินการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร 
7) ขอ้มูลทางอุตุนิยมวทิยา 
8) การวเิคราะห์ผลตอบแทนต่อตน้ทุน 

ระยะเวลำและสถำนทีด่ ำเนินกำร  
- ด าเนินการเร่ิมตน้  ตุลาคม 2554  ส้ินสุด  กนัยายน 2558 
- ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร 
 

ผลและวจิำรณ์ผลกำรทดลอง 
การศึกษาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นท่ีเขตชลประทานจงัหวดัพิจิตรโดยท าการศึกษา

ในแปลงขนาดใหญ่  ด าเนินการในแปลงศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร พื้นท่ี 1 ไร่ จากการศึกษาพบวา่  
พืชหลัก การศึกษาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานโดยมีมะนาวเป็นพืชหลกั พนัธ์ุมะนาวท่ีใช้

ปลูกในระบบ คือ พนัธ์ุแป้นร าไพ ผลการศึกษาดา้นตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุน
ผนัแปรของการปลูกมะนาวท่ีด าเนินการตั้งแต่ปี 2554-2558 ดา้นตน้ทุนการผลิตพบว่า การปลูกพืชแบบ
ผสมผสานโดยมีมะนาวเป็นพืชหลกัมีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 13,150 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นตน้ทุนคงท่ี 3,220 
บาทต่อไร่ (ตน้ทุนคงท่ีได้แก่ ค่าจา้งแรงงาน ค่าพนัธ์ุ ค่าพลงังาน ค่าเตรียมพื้นท่ี ค่าปลูก และค่าเบ็ดเตล็ด
อ่ืนๆ) และมีตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียอยูท่ี่ 9,930 บาทต่อไร่ (ตน้ทุนผนัแปรไดแ้ก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ค่าจา้งแรงงาน 
ค่าพนัธ์ุ ค่าสารเคมีป้องกันก าจดัโรคและแมลง และค่าเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ) (ตารางท่ี 1) วสันต์ิและไพโรจน์ 
(2548) รายงานวา่เกษตรกรจงัหวดัพิจิตรมีตน้ทุนการผลิตมะนาว ในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 เฉล่ียอยู่ท่ี 16,062 บาท
ต่อไร่ และเกษตรกรจงัหวดัเพชรบุรีมีตน้ทุนการผลิตมะนาว ในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 เฉล่ียอยูท่ี่ 28,272 บาทต่อไร่ 
นอกจากน้ี วสันต์ิและไพโรจน์ (2548) ยงัรายงานวา่มะนาวมีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 37 สตางคต่์อมะนาว 
1 ผล  

 
ตำรำงที่ 1  รายได้ ตน้ทุน ผลตอบแทน และจุดคุม้ทุน ท่ีเป็นผลจากการศึกษาระบบการปลูกพืชแบบ

ผสมผสานโดยมีมะนาวเป็นพืชหลกัในพื้นท่ีเขตชลประทานจงัหวดัพิจิตร 

 
 
 
 

ตำรำงที ่1  (ต่อ) 

รำยกำร ต้นทุน/ผลตอบแทน1/ 

จ านวนผลมะนาว (หน่วย) 
ราคาขายเฉล่ียต่อหน่วย (บาท) 
รายได ้ (บาท 
ตน้ทุนผนัแปร (บาท) 
 

15,000 ผล 
3.00 บาท 

37,500 บาท 

9,930 บาท 
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ตำรำงที ่1  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ   1/ ขอ้มูลตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทนไดจ้ากการผลิตมะนาวนอกฤดูเป็นหลกั 
 

ทางดา้นรายได ้ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานท่ีมีมะนาวเป็นพืชหลกั ปกติมะนาวจะใหผ้ลผลิต
ในปีท่ี 3 จากการศึกษาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานโดยมีมะนาวเป็นพืชหลกัพบวา่ การปลูกมะนาวให้
ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ท่ี 15,000 ผล เม่ือค านวณโดยคิดจากราคาผลละ 3 บาท ท าให้มีรายไดท่ี้ 37,500 บาทต่อไร่ 
และเม่ือค านวณโดยหกัจากตน้ทุนรวมพบวา่ มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียท่ี 24,330 บาทต่อไร่ จากการวเิคราะห์อตัรา
ผลตอบแทนต่อตน้ทุนการผลิต และจุดคุม้ทุนการผลิตมะนาวพบวา่ การปลูกมะนาวมีอตัราผลตอบแทนต่อ
ตน้ทุนการผลิตอยูท่ี่ 185.10 % และมีจุดคุม้ทุนการผลิตอยูท่ี่ 4,128 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นจ านวนผลมะนาว
ท่ีจะตอ้งขายจ านวน 1,376 ผล จึงจะคุม้ทุน (ตารางท่ี 1) วสันต์ิและไพโรจน์ (2548) จุดคุม้ทุนการผลิตมะนาว
อยู่ท่ี 5 ปีหลงัปลูก และหลงัจากปลูกมะนาวแล้ว 7 ปีเกษตรกรส่วนใหญ่จะร้ือสวนมะนาวแล้วปลูกใหม่ 
เน่ืองจากตน้มะนาวโทรมและผลผลิตต ่าไม่คุม้ค่าแก่การลงทุน 

พืชรอง จากการศึกษาชนิดของพืชรองในระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานท่ีมีมะนาวเป็นพืชหลกั 
ดา้นตน้ทุนการผลิตพบวา่ พืชรองท่ีปลูกในระบบท่ีมีตน้ทุนการผลิตสูงท่ีสุดไดแ้ก่ การปลูกมะละกอมีตน้ทุน
การผลิตสูงท่ีสุดเฉล่ียท่ี 12,090 บาทต่อไร่ พืชรองท่ีปลูกในระบบท่ีมีตน้ทุนการผลิตรองลงมาไดแ้ก่ การ
ปลูกฝร่ัง ชะอม กลว้ยไข่ ผกัหวานบา้น และกลว้ยน ้ าวา้ มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียท่ี 10,890  9,085 5,890 5,880 
และ 4,820 บาทต่อไร่ตามล าดบั  ในขณะท่ีการปลูกเพกามีตน้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุดเฉล่ียท่ี 4,285 บาทต่อไร่ 

รำยกำร ต้นทุน/ผลตอบแทน1/ 
 

ก าไรส่วนเกิน (บาท) 
ต้ นทุนคงท่ี (บาท) 
ก าไรสุทธิ (บาท) 
อัตราผลตอบแทนต่ อต้ นทุน  =  ก าไรสุทธิ/ต้
นทุนรวม 
จุดคุม้ทุน (หน่วย)           =              ต้ นทุนคง 
                                            ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 
*ราคาขายต่ อหน่วย - ตน้ทุนผนัแปรต่ อหน่ วย 
จุดคุ้ มทุน (บาท)             =              ตน้ทุนคงท่ี 
                                            อตัราส่วนก าไรส่ วนเกิน 
*ก าไรส่ วนเกินต่อหน่วย/ราคาขายต่อหน่ วย 

 

27,560 บาท 

3,220 บาท 
24,330 บาท 
185.10 % 
1,376 บาท 

 
 

4,128 บาท 
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(ตารางท่ี 2)  
ตำรำงที่ 2  จ านวนตน้ต่อไร่ ผลผลิตต่อไร่ อายุเก็บเก่ียว ตน้ทุน ราคา และรายไดสุ้ทธิ ของพืชรองท่ีเป็นผล

จากการศึกษาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานโดยมีมะนาวเป็นพืชหลกัในพื้นท่ีเขตชลประทาน
จงัหวดัพิจิตร 

พืชรอง จ ำนวนต้น 
ต่อไร่ 

ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

อำยุเกบ็เกีย่ว ต้นทุน 
(บำท/ไร่) 

รำคำ 
 

รำยได้สุทธิ 
(บำท/ไร่) 

ฝร่ัง 107 2,745 120-150 วนั 10,890 10 บาท/กก. 16,560 

ผกัหวานบา้น 1,067 800 หลงัปลูก 60 วนั 5,880 20 บาท/กก. 10,120 

ชะอม 1,067 730 หลงัปลูก 30 วนั 9,085 25 บาท/กก. 9,165 

เพกา 107 3,210 หลงัปลูก 1 ปี 4,285 8 บาท/กก. 21,395 

มะละกอ 107 3,745 หลงัปลูก 140 วนั 12,090 7 บาท/กก. 14,125 

กลว้ยน ้าวา้ 107 3,020 กก./ไร่ 
(25,100 ผล) 

110-120 วนั 
หลงัออกปลี 

4,820 100 ละ 35 บาท 3,965 

กลว้ยไข ่ 107 1,070 กก./ไร่ 
(1,114 หวี) 

60 วนั 
หลงัออกปลี 

5,890 หวลีะ 10 บาท 

 

5,250 

 
ดา้นรายไดพ้บวา่  พืชรองท่ีปลูกในระบบท่ีมีรายไดสุ้ทธิสูงท่ีสุดไดแ้ก่ การปลูกเพกาใหผ้ลผลิตเฉล่ีย

ไร่ละ 3,210 กิโลกรัม มีรายไดสุ้ทธิมากท่ีสุดเฉล่ีย 21,395 บาทต่อไร่ พืชรองท่ีปลูกในระบบท่ีมีรายไดสุ้ทธิ
รองลงมาไดแ้ก่ การปลูกฝร่ังใหผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 3,745 กิโลกรัม มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 16,560 บาทต่อไร่ และ
การปลูกมะละกอให้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 3,745  กิโลกรัม มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 14,125 บาทต่อไร่ ส าหรับการ
ปลูกผกัหวานบา้น ชะอม และกล้วยไข่ ให้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 800 730 และ 1,070 กิโลกรัมตามล าดบั มี
รายได้สุทธิเฉล่ีย 10,120  9,165 และ 5,250 บาทต่อไร่ตามล าดบั ในขณะท่ีการปลูกกล้วยน ้ าวา้พบว่า ให้
ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 3,020 กิโลกรัม แต่มีรายไดสุ้ทธิต ่าท่ีสุดเฉล่ียเพียงแค่ 3,965 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 2) จะเห็น
ได้ว่า ในพืชรองท่ีน่าสนใจและสามารถท่ีจะแนะน าให้เกษตรกรปลูกแซมในสวนมะนาว คือ ต้นเพกา 
นอกจากตน้เพกามีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่าท่ีสุดแลว้ ยงัให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุด และผลผลิตเร็วหลงัปลูกแค่ 1 ปีก็
สามารถติดดอกออกผลได้แล้ว ล าต้นท่ีตั้ งตรง สูง และมีทรงพุ่มขนาดเล็ก ท าให้ไม่บงัแสงแดดมะนาว 
นอกจากน้ีในช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนมะนาวมีราคาถูก ในขณะท่ีเป็นช่วงท่ีตน้เพกาติดดอก
ออกผล และสามารถเก็บผลผลิตจ าหน่ายเป็นรายไดเ้สริมไดอ้ยา่งดี ในพืชรองการปลูกฝร่ังมีรายไดสุ้ทธิรอง
จากการปลูกตน้เพกา แต่หลงัจากปลูกฝร่ังในปีท่ี 3 ฝร่ังเร่ิมมีทรงพุม่ขนาดใหญ่ท าให้บงัแสงแดดพืชหลกัคือ
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มะนาว  ประกอบกบัมะนาวซ่ึงเป็นพืชหลกัเร่ิมใหผ้ลผลิตและมีทรงพุม่ท่ีขยายใหญ่ข้ึน และตอ้งการแสงแดด
เต็มท่ี ท าให้ตอ้งมีการตดัแต่งก่ิงและควบคุมทรงพุ่มฝร่ัง เพื่อให้มะนาวไดรั้บแสงแดดเต็มท่ี ดงันั้นในปีท่ี 4 
จึงควรตดัตน้ฝร่ังออกเพื่อให้มะนาวไดรั้บแสงแดดและมีการเจริญเติบโตอยา่งเต็มท่ี นิรนาม (2552) รายงาน
วา่ ในช่วง 1-4 ปีแรกท่ีไมผ้ลหลกัยงัไม่ให้ผลผลิตและทรงพุ่มมีขนาดเล็ก สามารถปลูกฝร่ังแซมระหวา่งตน้
ได ้ท าให้มีรายไดเ้พิ่มจากการขายผลฝร่ัง นอกจากน้ี นิรนาม (2552) ยงัรายงานเพิ่มเติมวา่ เม่ือไมผ้ลหลกัให้
ผลผลิตและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ท าให้ฝร่ังไม่ได้รับแสงแดดเพียงพอ ควรท่ีจะโค่นตน้ฝร่ังออก อย่างไรก็
ตามรายไดจ้ากการขายฝร่ังในช่วง 1-4 ปีก็ถือวา่คุม้ค่าแลว้ ส าหรับมะละกอพบวา่ มกัประสบกบัปัญหาโรค
ไวรัสจุดวงแหวน ท่ีเกิดจากเช้ือ Papaya ringspot virus ท าให้ใบมีลกัษณะผิดรูป เป็นจุดด่าง มีอาการด่างจุ
ดวงแหวนท่ีผล ล าตน้และกา้นใบแคระแกร็น ผลท่ีไดมี้ขนาดเล็ก ลกัษณะอาการจะทวีความรุนแรงในช่วงท่ี
อากาศหนาว ท าใหผ้ลผลิตและคุณภาพลดลงอยา่งมาก ไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด (ปริเชษฐแ์ละคณะ, 2555) 
และหลงัจากปลูกประมาณ 2 ปี ตน้มะละกอจะเร่ิมโทรมและให้ผลผลิตต ่า ผลผลิตท่ีไดจ้ะไม่คุม้ค่าต่อการ
ลงทุน ตอ้งร้ือตน้มะละกอและปลูกใหม่ทุก 2 ปีท าให้มีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน  ทางดา้นกลว้ยน ้ าวา้และ
กลว้ยไข่พบวา่ หลงัจากปลูก 2 ปีในปีท่ี 3 จ  าเป็นตอ้งร้ือแปลง เน่ืองจากตน้กลว้ยมีขนาดใหญ่ และใบของตน้
กลว้ยยงัปิดบงัแสงแดดตน้มะนาว นอกจากน้ีในปีท่ี 2 มะนาวเร่ิมติดดอกออกผลจ าเป็นตอ้งไดรั้บแสงแดด
เตม็ท่ี เพื่อใชใ้นการเจริญเติบโตและการพฒันาของผล 

พืชแซม ดา้นตน้ทุนการผลิตพบวา่ พืชแซมท่ีมีตน้ทุนการผลิตสูงท่ีสุดไดแ้ก่ การปลูกพริกซอส มี
ตน้ทุนการผลิตเฉล่ียท่ี 13,215 บาทต่อไร่ พืชแซมท่ีมีตน้ทุนการผลิตรองลงมาไดแ้ก่ แตงกวา มะเขือกรอบ 
และมะเขือยาว มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียท่ี 11,650 9,900 และ 9,900 บาทต่อไร่ตามล าดบั ในขณะท่ีการปลูก
ถัว่ฝักยาวมีตน้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุดเฉล่ียท่ี 4,250 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 3) ดา้นรายไดข้องพืชแซมพบว่า การ
ปลูกพริกซอสให้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,530 กิโลกรัม มีรายไดสุ้ทธิสูงท่ีสุดเฉล่ียท่ี 17,385 บาทต่อไร่ ส าหรับ
แตงกวา ถัว่ฝักยาว มะเขือยาว และมะเขือกรอบ ใหผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,800 1,260 1,399 และ 1,466กิโลกรัม
ตามล าดบั  และมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียท่ี 16,350 14,650 11,085 และ 4,760 บาทต่อไร่ตามล าดบั (ตารางท่ี 3) การ
ปลูกพืชแซมจะปลูกไดเ้ฉพาะในช่วงปีท่ี 1 และปีท่ี 2 เพราะมะนาวยงัมีทรงพุม่เล็กและยงัไม่ใหผ้ลผลิต  

 
ตำรำงที่ 3  จ านวนตน้ต่อไร่ ผลผลิตต่อไร่ อายุเก็บเก่ียว ตน้ทุน ราคา และรายไดสุ้ทธิ ของพืชแซมท่ีเป็นผล

จากการศึกษาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานโดยมีมะนาวเป็นพืชหลกั 

พืชแซม จ ำนวนต้น 
ต่อไร่ 

ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

อำยุเกบ็เกีย่ว 
(วนั) 

ต้นทุน 
(บำท/ไร่) 

รำคำ 
(บำท/กก.) 

รำยได้สุทธิ 
(บำท/ไร่) 

มะเขือกรอบ  1,066 1,466  45 วนัหลงัปลูก  9,900 10 บาท/กก.  4,760 

มะเขือยาว  1,066 1,399 50 วนัหลงัปลูก  9,900 15 บาท/กก. 11,085 
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ท าการวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานท่ีมีมะนาวเป็น

พืชหลกั โดยใชเ้กณฑอ์ตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio : BCR)  
 
อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน   =        

                                                                                            
BCR  <  1  หมายถึง  กิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 
BCR  =  1  หมายถึง  กิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นไม่ไดก้  าไรและไม่ขาดทุน มีความเส่ียงไม่สมควรท า

การผลิต 
BCR  >  1  หมายถึง  กิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเส่ียงน้อย สามารถท าการผลิตได ้แต่

ควรระมดัระวงั 
BCR  >  2 หมายถึง  กิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเส่ียงนอ้ย สามารถท าการผลิตได ้ 
การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนพบวา่ ระบบการปลูกมะนาวเป็นพืชหลกั ตน้เพกาเป็นพืช

รอง และพริกซอสเป็นพืชแซม มีค่าเท่ากบั 2.06 แสดงใหเ้ห็นวา่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการศึกษาระบบการ
ปลูกพืชแบบผสมผสานท่ีมีมะนาวเป็นพืชหลกั ตน้เพกาเป็นพืชรอง และพริกซอสเป็นพืชแซม ในพื้นท่ีเขต
ชลประทานจงัหวดัพิจิตร มีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายท่ีเสียไป แสดงว่ามีผลก าไร มีความเส่ียงน้อยท่ีสุด และ
สามารถท าการผลิตได ้ 

 
สรุปผลกำรทดลองและค ำแนะน ำ 

จากผลการศึกษาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นท่ีเขตชลประทานจงัหวดัพิจิตร ท่ีศูนยว์จิยั
และพฒันาการเกษตรพิจิตร ตั้งแต่ปี 2554-2558 พบวา่ ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานท่ีมีมะนาวเป็นพืช
หลกั และตามดว้ยการปลูกพืชรองคือ ตน้เพกา และพืชแซมได้แก่ การปลูกพริกซอส ให้ผลตอบแทนทั้ง
ระบบคุม้ค่าท่ีสุด โดยมีรายไดสุ้ทธิทั้งระบบเฉล่ียอยู่ท่ี 63,110 บาทต่อไร่ อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่า

 
ตำรำงที ่3  (ต่อ) 

พืชแซม จ ำนวนต้น 
ต่อไร่ 

ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

อำยุเกบ็เกีย่ว 
(วนั) 

ต้นทุน 
(บำท/ไร่) 

รำคำ 
(บำท/กก.) 

รำยได้สุทธิ 
(บำท/ไร่) 

พริกซอส  1,130 1,530  45 วนัหลงัปลูก 13,215 20 บาท/กก. 17,385  

ถัว่ฝักยาว  2,133 1,260  46 วนัหลงัปลูก 5,250  15 บาท/กก. 13,650  

แตงกวา  2,624 2,800  37 วนัหลงัปลูก 11,650  10 บาท/กก. 16,350  

รายไดท้ั้งหมด 
ค่าใชจ่้ายในการเนินการ 
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เท่ากบั 2.06 สามารถน าเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานท่ีมีมะนาวเป็นพืชหลกั การปลูกเพกา
เป็นพืชรอง และการปลูกถัว่ฝักยาวเป็นพืชแซม ไปแนะน าเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกพืช
และการใชท่ี้ดินของเกษตรกรได ้

 
กำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ 

การศึกษาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นท่ี เขตชลประทานจังหวดัพิ จิตร โดยน า
เทคโนโลยีระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานท่ีมีมะนาวเป็นพืชหลกั การปลูกตน้เพกาเป็นพืชรอง และการ
ปลูกพริกซอสเป็นพืชแซม ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในเขตจงัหวดัพิจิตร และเกษตรกรทัว่ไปใน
เขตภาคเหนือตอนล่างท่ีสนใจ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกพืช และเกษตรกรสามารถเพิ่ม
รายไดใ้หสู้งข้ึนได ้  
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ภำคผนวก 

 

    
ภำพผนวกที่ 1  ระบบการปลูกมะนาวเป็นพืชหลกั และการปลูกฝร่ังเป็นพืชรอง (ซ้าย) และระบบการปลูก

มะนาวเป็นพืชหลกั และการปลูกผกัหวานบา้นเป็นพืชรอง (ขวา) 
 

     
ภำพผนวกที่ 2  ระบบการปลูกมะนาวเป็นพืชหลกั และการปลูกชะอมเป็นพืชรอง (ซ้าย) และระบบการปลูก

มะนาวเป็นพืชหลกั และการปลูกเพกาเป็นพืชรอง (ขวา) 
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ภำพผนวกที่ 3  ระบบการปลูกมะนาวเป็นพืชหลกั และมีมะละกอเป็นพืชรอง (ซ้าย) และระบบการปลูก
มะนาวเป็นพืชหลกั และการปลูกกลว้ยไข่เป็นพืชรอง (ขวา) 

 

 
ภำพผนวกที ่4  ระบบการปลูกมะนาวเป็นพืชหลกั และการปลูกกลว้ยน ้าวา้เป็นพืชรอง 

 

 
ภำพผนวกที่ 5  อุณหภูมิเฉล่ียต่อเดือน ความช้ืนเฉล่ียต่อเดือน และปริมาณน ้ าฝนทั้งเดือน  ระหว่างเดือน

มกราคม-ธนัวาคม 2555  ท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร   
 

 
ภำพผนวกที่ 6  อุณหภูมิเฉล่ียต่อเดือน ความช้ืนเฉล่ียต่อเดือน และปริมาณน ้ าฝนทั้งเดือน  ระหว่างเดือน

มกราคม-ธนัวาคม 2556  ท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร   
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ภำพผนวกที่ 7  อุณหภูมิเฉล่ียต่อเดือน ความช้ืนเฉล่ียต่อเดือน และปริมาณน ้ าฝนทั้งเดือน  ระหว่างเดือน

มกราคม-ธนัวาคม 2557  ท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร   
 

 
ภำพผนวกที่ 8  อุณหภูมิเฉล่ียต่อเดือน ความช้ืนเฉล่ียต่อเดือน และปริมาณน ้ าฝนทั้งเดือน  ระหว่างเดือน

มกราคม-ตุลาคม 2558  ท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร   
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