
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด 

---------------------------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน 
2. ชื่อโครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ใช้น้้าฝน 

กิจกรรม   : วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ใช้น้้าฝนภาคเหนือ 

    ตอนล่าง 

3. ชื่อการทดลองย่อยที่      : การศึกษาระบบการปลูกพืชเพ่ือทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ดอนเขต 

    ใช้น้้าฝนจังหวัดตาก 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางรุ่งทิวา   ดารักษ์   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก 

ผู้ร่วมงาน  นายศิวดล   นุ่มเนตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก 

5. บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในเขตน้้าฝนที่สามารถเพ่ิมรายได้ให้

เกษตรกรอย่างเป็นที่พ่ึงพอใจ ได้ด้าเนินการทดสอบในแปลงทดสอบที่สถานีทดลองพืชสวนพบพระ อ้าเภอพบ

พระ จังหวัดตาก เริ่มด้าเนินการเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 แบ่งกรรมวิธีการทดสอบ ออกเป็น 4 

กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ – ถั่วเขียว กรรมวิธีที่ 2 มันฝรั่ง – มันฝรั่ง กรรมวิธีที่ 3 มันฝรั่ง 

– กะหล่้าปลี และกรรมวิธีที่ 4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (วิธีเกษตรกร) 

 ในปีงบประมาณ 2556-2557 ได้ด้าเนินการขยายผลสู่แปลงเกษตรกร ได้คัดเลือกออกไป 2 กรรมวิธี 

ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 วิธีแนะน้า มันฝรั่ง – กะหล่้าปลี กรรมวิธีที่ 2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (วิธีเกษตรกร) วิธีแนะน้า 

มันฝรั่ง มีผลผลิตเท่ากับ 1,173 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ 14,968 บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 8,457.5 บาท/ไร่ 

ผลตอบแทนเท่ากับ 6,510.5 บาท/ไร่ และกะหล่้าปลีมีผลผลิตเท่ากับ 8,570 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ 31,930 

บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 12,785 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเท่ากับ 19,145 บาท/ไร่ ผลตอบแทนทั้งระบบเท่ากับ 

25,655.5 บาท/ไร่ ค่าBCRเท่ากับ 2.21 วิธีเกษตรกร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตเท่ากับ 1,195.5 กก./ไร่ มี

รายได้เท่ากับ 10,053 บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 4,325 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเท่ากับ 5,728 บาท/ไร่

ผลตอบแทนทั้งระบบเท่ากับ 5,728 บาท/ไร่ ค่าBCRเท่ากับ 2.32 ผลต่างผลตอบแทนวิธีแนะน้ามากกว่าวิธี

เกษตรกร 19,927.5 บาท/ไร่ จะเห็นได้ว่าวิธีแนะมีค่าBCR ต่้ากว่าวิธีเกษตรกรซึ่งแสดงว่ามีรายได้มากกว่า

รายจ่าย กิจกรรมนั้น มีก้าไรและมีความเสี่ยงน้อยสมควรท้าการผลิตได้ ท้าให้เกษตรกรมีรายได้ผลตอบแทน



เพ่ิมทุกรายและจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเกษตรกรยอมรับความพึงพอใจในระบบปลูกพืชมีรายได้

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

6. บทน า 

ในเขตพ้ืนที่ จังหวัดตาก เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่เป็นหลักการท้าเกษตรส่วนใหญ่อาศัยน้้าฝนเป็น

หลัก แต่การกระจายตัวของฝนมีความแปรปรวนสูง เกษตรกรจึงนิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณกลางฤดู

ฝน ช่วงเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาหาฝนทิ้งช่วง หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เรียบร้อยแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่ปล่อยพ้ืนที่ให้ว่างและบางรายปลูกพืชผักบ้างตามบริเวณแนวขอบคลอง

ธรรมชาติ  

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในพ้ืนที่หลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรควรมี

การศึกษาการปลูกพืชตามในพ้ืนที่ จังหวัดตาก เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้รูปแบบ

ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้น้้าฝนในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยยึดหลักเกษตรยั่งยืน ท้าให้

เกษตรกรมีรายได้ต่อหน่วยพื้นที่เพ่ิมข้ึนไม่ต่้ากว่าร้อยละ 20 

7. วิธีการศึกษา 

 อุปกรณ์ 

- เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

- เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 

- หัวพันธุ์มันฝรั่ง 

- เมล็ดพันธุ์กะหล่้าปลี  

- ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 46-0-0 

- การป้องกันก้าจัดศรัตรูพืชและวัชพืช 

วิธีการ  

ด้าเนินการที่สถานีทดลองพืชสวนพบพระ อ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก และไร่เกษตรกรจังหวัดตาก  

วิธีการประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปี2554-2555 

ขั้นตอนที่ 2 การขยายผลในไร่เกษตรกร ปี2556-2557 



ขั้นตอนที่ 1 

 การทดสอบหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปี2554-2555 ด้าเนินการทดสอบแปลงใหญ่ ประกอบไปด้วย 4

กรรมวิธี คือ 

 - กรรมวิธีที่ 1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ – ถั่วเขียว 

 - กรรมวิธีที่ 2 มันฝรั่ง – มันฝรั่ง 

 - กรรมวิธีที่ 3 มันฝรั่ง – กะหล่้าปลี 

- กรรมวิธีที่ 4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (วิธีเกษตรกร) 

 ด้าเนินการทดสอบแปลงใหญ่ กรรมวิธีที่ 1 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ – ถั่วเขียว การเตรียมพ้ืนที่ปลูก

โดยการไถพรวน หยอดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้พันธุ์นครสวรรค์ 3 โดยใช้ระยะปลูก 75 x 20 ซม.ใส่ปุ๋ยรองพ้ืน

สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ พ่นสารจ้ากัดวัชพืช อะลาคลอร์ 48%EC อัตรา 500 ซีซี/น้้า 80 ลิตร หลัง

ปลูกเมื่อข้าวโพดอายุได้ 30 วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ท้าการหว่านถั่วเขียวในอัตรา 5 กก./ไร่  

กรรมวิธีที่ 2 มันฝรั่ง – มันฝรั่ง การเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยการไถพรวน ใช้มันฝรั่งพันธุ์ แอตแลนติก 

ระยะปลูก 70x30 เชนติเมตร รองพ้ืนด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่แล้วท้าการพ่นสารก้าจัดวัชพืช 

อะลาคลอร์48%EC หลังปลูก ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ในระยะที่มันฝรั่งออกดอกด้วยปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก./

ไร่ พร้อมพูนโคนก้าจัดวัชพืช  

กรรมวิธีที่ 3 มันฝรั่ง – กะหล่้าปลี การเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยการไถพรวน ใช้มันฝรั่งพันธุ์ แอตแลนติก 

ระยะปลูก 70x30 เชนติเมตร รองพ้ืนด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ แล้วท้าการพ่นสารก้าจัดวัชพืช 

อะลาคลอร์48%EC หลังปลูก ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ในระยะที่มันฝรั่งออกดอกด้วยปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก./

ไร่ พร้อมพูนโคนก้าจัดวัชพืช หลังจากเก็บเกี่ยวมันฝรั่งแล้ว ได้ด้าเนินการปลูกกะหล่้าปลีเป็นพืชตาม ในระยะ 

40 x 40 เซนติเมตร โดยรองพ้ืนด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ แล้วท้าการพ่นสาร

ก้าจัดวัชพืช อะลาคลอร์48%EC หลังปลูก  

กรรมวิธีที่ 4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (วิธีเกษตรกร) ได้ด้าเนินการปลูกตามแบบเกษตรกรปฏิบัติอยู่แล้ว 

ขั้นตอนที่ 2 

การขยายผลในไร่เกษตรกร ปี2556-2557 เลือกวิธีแนะน้าคือ กรรกรรมวิธีที่ 3 มันฝรั่ง – กะหล่้าปลี 

และ กรรมวิธีที่ 4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (วิธีเกษตรกร) ขั้นตอนการปลูกเช่นเดียวกับข้ันตอนที่ 1 

การบันทึกข้อมูล   

- สุ่มเก็บตัวอย่างดิน  วิเคราะห์ค่า  pH  และธาตุอาหารในดิน 
- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  ปริมาณน้้าฝน 



- ผลผลิต  และลักษณะทางการเกษตร 
- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุน ราคาผลผลิต รายได้และ ผลตอบแทน 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
- เปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน 

(Benefit  Cost  Ratio (BCR)) 
      BCR < 1  เป็นกิจกรรมที่ขาดทุนไม่ควรด้าเนินการ 

       BCR  = 1  เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการผลิตไม่ควรด้าเนินการ 
  BCR  > 1  เป็นกิจกรรมที่มีก้าไรสามารถท้าการผลิตได้ 

เวลาและสถานที่  

ระยะเวลาด้าเนินการ ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2558  ในพ้ืนที่ จังหวัดตาก 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการด าเนินงานปี 2554 
จากการทดสอบพบว่า กรรมวิธีที่1 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - ถั่วเขียว  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลผลิตเท่ากับ 

1,050 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ  8,400 บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 4,080 บาท ผลตอบแทนเท่ากับ 4,320 บาท 

ถั่วเขียวไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ รวมทั้งกรรมวิธีมีผลตอบแทนทั้งระบบ 4,320 บาท/ไร่ และค่าBCR 2.06

กรรมวิธีที่2  มันฝรั่ง – มันฝรั่ง  มันฝรั่งผลผลิตเท่ากับ 1,520 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ 19,760 บาท/ไร่ มี

ต้นทุนเท่ากับ 11,580 บาท ผลตอบแทนเท่ากับ 8,180 บาท และผลผลิตมันฝรั่ง(พืชตาม)เท่ากับ 2,400 กก./

ไร่ มีรายได้เท่ากับ 31,200 บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 11,580 บาท ผลตอบแทนเท่ากับ 19,620 บาท รวมทั้ง

กรรมวิธีมีผลตอบแทนทั้งระบบ 27,800 บาท/ไร่ และค่าBCR 2.20 กรรมวิธีที่3  มันฝรั่ง – กะหล่้าปลี  มันฝรั่ง 

ผลผลิตเท่ากับ 1,586 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ  20,384 บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 11,580 บาท ผลตอบแทน

เท่ากับ 8,804 บาท กะหล่้าปลีใม่สามารถเก็บผลผลิตได้ รวมทั้งกรรมวิธีมีผลตอบแทนทั้งระบบ 8,804 บาท/ไร่ 

และค่าBCR 1.76 กรรมวิธีที่4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (วิธีเกษตรกร) ผลผลิตโพดเลี้ยงสัตว์เท่ากับ 1,062 กก./ไร่ มี

รายได้เท่ากับ 8,496 บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 4,080 บาท ผลตอบแทนเท่ากับ 4,416 บาท รวมทั้งกรรมวิธีมี

ผลตอบแทนทั้งระบบ 4,416 บาท/ไร่ และค่าBCR 2.08 

จากการทดสอบพบว่ากรรมวิธีที่2รายได้สุทธิมากที่สุด รองลงมาคือกรรมวิธีที่3กรรมวิธีที่4และ

กรรมวิธีที่ท1ีตามล้าดับ (ดังตารางที่ 2) 

ผลการด าเนินงานปี 2555 
จากการทดสอบพบว่า กรรมวิธีที่1 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - ถั่วเขียว  ผลผลิตโพดเลี้ยงสัตว์เท่ากับ 

729 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ  6,732 บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ  4,080 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเท่ากับ 2,652 



บาท/ไร่ ถั่วเขียวผลผลิตเท่ากับ 140 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ 2,982 บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 1,435 บาท/ไร่ 

ผลตอบแทนเท่ากับ 1,547 บาท รวมทั้งกรรมวิธีมีผลตอบแทนทั้งระบบ 4,199 บาท/ไร่ และค่าBCR 1.76   

กรรมวิธีที่2  มันฝรั่ง – มันฝรั่ง  ผลผลิตมันฝรั่งเท่ากับ 1,166 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ 13,992 บาท/ไร่ มี

ต้นทุนเท่ากับ 11,580 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเท่ากับ 2,412 บาท/ไร่ และผลผลิตมันฝรั่ง(พืชตาม)เท่ากับ 1,040 

กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ 12,480 บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 11,580 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเท่ากับ 900 บาท/ไร่ 

รวมทั้งกรรมวิธีมีผลตอบแทนทั้งระบบ 3,312 บาท/ไร่ และค่าBCR 1.14 กรรมวิธีที่3 มันฝรั่ง – กะหล่้าปลี  

ผลผลิตมันฝรั่งเท่ากับ 1,013 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ 12,156 บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 11,580 บาท/ไร่ 

ผลตอบแทนเท่ากับ 576 บาท ผลผลิตกะหล่้าปลี(พืชตาม)เท่ากับ 10,240 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ 20,480 

บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 15,220 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเท่ากับ 5,260 บาท/ไร่ รวมทั้งกรรมวิธีมีผลตอบแทนทั้ง

ระบบ 5,836 บาท/ไร่ และค่าBCR 1.22 กรรมวิธีที่4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (วิธีเกษตรกร) ผลผลิตโพดเลี้ยงสัตว์ 

เท่ากับ 709 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ 6,027 บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 4,080 บาท ผลตอบแทนเท่ากับ 1,947 

บาท/ไร ่รวมทั้งกรรมวิธีมีผลตอบแทนทั้งระบบ 1,947 บาท/ไร่ และค่าBCR 1.48    

จากการทดสอบพบว่ากรรมวิธี3รายได้สุทธิมากที่สุด รองลงมาคือกรรมวิธี1กรรมวิธี2และกรรมวิธีที่4

ตามล้าดับ (ดังตารางที่ 3) 

 ผลการด าเนินงานปี 2556 
จากการทดสอบพบว่า วิธีแนะน า มันฝรั่ง – กะหล่้าปลี ผลผลิตมันฝรั่งเท่ากับ 1,520 กก./ไร่ มีรายได้

เท่ากับ 16,720 บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 8,020 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเท่ากับ 8,700 บาท/ไร่ ผลผลิต

กะหล่้าปลีเท่ากับ 9,400 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ 32,900 บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 13,100 บาท ผลตอบแทน

เท่ากับ 19,800 บาท/ไร ่รวมทั้งกรรมวิธีมีผลตอบแทนทั้งระบบ 28,500 บาท/ไร่ และค่าBCR 2.35 

วิธีเกษตรกร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตเท่ากับ 1,360 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ 11,342 บาท/ไร่ มี

ต้นทุนเท่ากับ 4,145 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเท่ากับ 7,097 บาท/ไร่ รวมทั้งกรรมวิธีมีผลตอบแทนทั้งระบบ 

7,097 บาท/ไร่ และค่าBCR 2.67 พบว่าวิธีเกษตรกรมีค่า BCR มากกว่าวิธีแนะน า(ดังตารางที่ 4) 

 ผลการด าเนินงานปี 2557 
จากการทดสอบพบว่า วิธีแนะน้า มันฝรั่ง – กะหล่้าปลี ผลผลิตมันฝรั่งเท่ากับ 826 กก./ไร่ มีรายได้

เท่ากับ 13,216 บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 8,895 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเท่ากับ 4,321 บาท/ไร่ ผลผลิต
กะหล่้าปลี(พืชตาม)เท่ากับ 7,740 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ 30,960 บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 12,470 บาท/ไร่ 
ผลตอบแทนเท่ากับ 18,490 บาท/ไร่ รวมทั้งกรรมวิธีมีผลตอบแทนทั้งระบบ 22,811 บาท/ไร่ และค่าBCR 
2.08 



วิธีเกษตรกร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตเท่ากับ 1,031 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ 8,764 บาท/ไร่ มีต้นทุน
เท่ากับ 4,405 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเท่ากับ 4,359 บาท/ไร่ รวมทั้งกรรมวิธีมีผลตอบแทนทั้งระบบ 4,359 
บาท/ไร่ และค่าBCR 1.99 พบว่าวิธีแนะน ามีค่า BCR มากกว่าวิธีเกษตรกร(ดังตารางที่ 5) 

จากการทดสอบพบว่า 

วิธีแนะน้า เฉลี่ย2ปี มันฝรั่งผลผลิตเท่ากับ 1,173 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ 14,968 บาท/ไร่ มีต้นทุน

เท่ากับ 8,457.5 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเท่ากับ 6,510.5 บาท/ไร่ กะหล่้าปลีผลผลิตเท่ากับ 8,570 กก./ไร่ มี

รายได้เท่ากับ 31,930 บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 12,785 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเท่ากับ 19,145 บาท/ไร่ รวมทั้ง

กรรมวิธีมีผลตอบแทนทั้งระบบ 25,655.5 บาท/ไร่ และค่าBCR 1.93 

วิธีเกษตรกร เฉลี่ย2ปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลผลิตเท่ากับ 1,195.5 กก./ไร่ มีรายได้เท่ากับ 10,053 

บาท/ไร่ มีต้นทุนเท่ากับ 4,325 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเท่ากับ 5,728 บาท/ไร่ รวมทั้งกรรมวิธีมีผลตอบแทนทั้ง

ระบบ 5,728 บาท/ไร่ และค่าBCR 2.32 พบว่าวิธีเกษตรกรมีค่า BCR มากกว่าวิธีแนะน า(ดังตารางที่ 6) 

ความพึงพอใจ 

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรจ้านวน 15 คน เกี่ยวกับความพึงพอใจการศึกษาระบบการปลูกพืชเพ่ือ

ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ดอนเขตใช้น้้าฝน จังหวัดตาก โดยวัดคะแนนความพึงพอใจ 8 ด้านด้วยกัน

ได้แก่ 1. ความพึงพอใจพันธุ์พืชในระบบ  2.ความพึงพอใจการปลูกการเตรียมพ้ืนที่ในระบบ 3.ความพึงพอใจ

การปฏิบัติดูแลรักษาในระบบ 4.ความพึงพอใจรายได้ผลตอบในระบบ 5.ความพึงพอใจด้านปริมาณผลผลิตใน

ระบบ 6.ความพึงพอใจมีความสนใจในการปลูกพืชในระบบ 7.ความพึงพอใจที่มีรายได้ต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 8.

ความพึงพอใจของการผลิตพืชในระบบที่มีความต้องการกับความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ เพศของผู้ตอบ

สัมภาษณ์พบว่ามากที่สุดเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 66.7 ส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละ 33.3 ตามล้าดับ โดย

ช่วงอายุมากท่ีสุดเป็นช่วงอายุ 51-60 ปีคิดเป็นร้อยละ 40 ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 ช่วงอายุ 60 

ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 26.7 ตามล้าดับของผู้ตอบ ระดับการศึกษามากที่สุดจบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 46.7 

มัธยมศึกษาร้อยละ 33.3 ปริญญาตรีร้อยละ 20 อาชีวศึกษา(ปวช.)และปริญญาตรีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ0 

ตามล้าดับซึ่งมีความพึงพอใจดังนี้ 

1.เกษตรกรมีความพึงพอใจพันธุ์พืชในระบบ  มาก มากที่สุด ปานกลาง และน้อย คิดเป็นร้อยละ 60 

20 13.3 และ 6.7 ตามล้าดับ   

2.เกษตรกรมีความพึงพอใจการปลูก การเตรียมพ้ืนที่ ระยะปลูก แนะน้าในระบบ มาก มากที่สุด ปาน

กลางและน้อย  คิดเป็นร้อยละ 60 20 20 และ 0 ตามล้าดับ 



3.เกษตรกรมีความพึงพอใจการปฏิบัติดูแลรักษาในระบบ มากที่สุด  มาก ปานกลาง และน้อย คิดเป็น

ร้อยละ 46.7 33.3 13.3 และ 6.7 ตามล้าดับ 

4.เกษตรกรมีความพึงพอใจรายได้ผลตอบแทนในระบบ มากที่สุด  มาก ปลานกลาง และน้อย  คิด

เป็นร้อยละ 60 20 20 และ 0 ตามล้าดับ 

5.เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านปริมาณผลผลิตในระบบการปลูกพืช มาก มากที่สุด ปานกลาง และ

น้อยคิดเป็นร้อยละ 46.7 40 13.3 และ 0 ตามล้าดับ 

6.เกษตรกรมีความพึงพอใจ มีความสนใจในการปลูกพืชในระบบ มาก ปานกลาง มากที่สุด และน้อย  

คิดเป็นร้อยละ 46.7 26.7 20 และ 6.7 ตามล้าดับ 

7.เกษตรกรมีความพึงพอใจ มีความสนใจในการปลูกพืชในระบบ มาก มากที่สุด ปานกลาง และน้อย

คิดเป็นร้อยละ 46.7 20 20 และ 13.3 ตามล้าดับ 

8.เกษตรกรมีความพึงพอใจความพึงพอใจการผลิตพืชในระบบที่มีความต้องการตรงกับความต้องการ

ของตลาดในพื้นที่ มาก ปานกลาง มากที่สุด และน้อย คิดเป็นร้อยละ 40 33.3 20 และ 6.7 ตามล้าดับ  

(ดังตารางที่7และ8) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ของการปลูกพืชในระบบการปลูกพืชเพ่ือทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่

ดอน เมื่อเปรียบเทียบวิธีแนะน้ากับวิธีเกษตรกร ปรากฏว่า  วิธีแนะน้ารวมผลตอบแทน 25,655.5 บาท/ไร่ ค่า 

BCR  เท่ากับ 2.21  ส่วนวิธีเกษตรกร ให้ผลตอบแทน 5,728 บาท/ไร่  ค่า BCR  เท่ากับ 2.32 ผลต่าง

ผลตอบแทนวิธีแนะน้ามากกว่าวิธีเกษตรกร 19,927.5 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 347.9 (ดังตารางที่ 6) 

2. เกษตรกรยอมรับระบบการปลูกพืชเพ่ือทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ดอนจากการสัมภาษณ์

ความพึงพอใจเนื่องจากมีผลตอบแทนที่มากกว่าวิธีเกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรจึงยอมรับระบบการปลูกพืชเพ่ือ

ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ดอน 

 3.เกษตรกรมีความพึงพอใจพันธุ์พืชในระบบอยู่ในระดับมากร้อยละ 60 ความพึงพอใจการปลูกการ

เตรียมพื้นท่ีในระบบอยู่ที่ระดับมากร้อยละ 60 ความพึงพอใจการปฏิบัติดูแลรักษาในระบบอยู่ที่ระดับมากท่ีสุด

ร้อยละ 46.7 ความพึงพอใจรายได้ผลตอบในระบบอยู่ที่มากท่ีสุดร้อยละ 60 ความพึงพอใจด้านปริมาณผลผลิต

ในระบบอยู่ที่มากร้อยละ 46.7 ความพึงพอใจมีความสนใจในการปลูกพืชอยู่ที่ระดับมากร้อยละ 46.7 ความพึง

พอใจที่มีรายได้ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับมากร้อยละ 46.7 และความพึงพอใจของการผลิตพืชในระบบที่มี

ความต้องการกับความต้องการของตลาดในพ้ืนที่อยู่ที่ระดับมากร้อยละ 40 (ดังตารางที่8) 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  



สามารถส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสานในพ้ืนที่ลาดชันเขตใช้น้้าฝนจังหวัดพิษณุโลก 

สามารถเลือกระบบการปลูกพืช ท้าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรเป็นอีก

แนวทางหนึ่งที่จะเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่และมีความมั่นคง 

11.ค าขอบคุณ 

คณะผู้ท้าวิจัยโครงการฯ ขอขอบคุณ ดร.สมชาย บุญประดับ  ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปลูกพืชภาคเหนือ

ตอนล่าง ที่ให้ค้าปรึกษาในการวางผังแปลงทดสอบ การเก็บข้อมูลงานทดสอบ การค้านวณผลผลิต การเขียน

ผลงานวิจัยและขอขอบพระคุณเกษตรกร จังหวัดตาก ที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือในการด้าเนินการ ให้

ลุล่วงไปด้วยดี  

12.เอกสารอ้างอิง  
ข้อมูลจังหวัดตาก เข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ต: https://th.wikipedia.org/wiki และhttp://www.tak.go.th/ 
ข้อมูลน้้าฝน ได้จาก สถานีอุตุนิยมวิทยาดอยมูเซอ สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สอด และที่ว่าการอ้าเภอพบพระ 
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http://www.tak.go.th/


ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินก่อนการด้าเนินการทดสอบ 

รายชื่อเกษตรกร 
ปีที่ท้าการ
ทดลอง pH 

Organic 
matter 

(%) 

Available P 
(mg./Kg.) 

Exchangeable 
K 

(mg./Kg.) 
1.นายทวี  สิงห์จู   2556 6.78 5.56 11.92 72 
2.นางบุญเรียม อินทร์สุวรรณ์ 2557 5.86 1.34 7.74 221 

 

 

ภาพที่ 1 ปริมาณน้้าฝน ปี2554-2557 จังหวัดตาก 
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วิธีทดสอบ 
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ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์(วิธีเกษตรกร) 

มนัฝรั่ง 

กะหล ่าปล ี

ถวัเขียว 

มนัฝรั่ง 



ปฏิทินระบบการปลูกพืชปี 56-57 
 

วิธีทดสอบ 
 

เดือน 

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

วิธีแนะน้า             

วิธีเกษตรกร             
 

 

มนัฝรั่ง 

ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์(วิธีเกษตรกร) 

กะหล ่าปล ี



ตารางท่ี 2 ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ปี 2554 จังหวัดตาก 

วิธีทดสอบ 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทนทั้งระบบ
(บาท/ไร่) BCR 

กรรมวิธีที่ 1      
4,320 2.06 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,050 8 8,400 4,080 4,320 

ถั่วเขียว - - - - - 
กรรมวิธีที่ 2      

27,800 2.20 มันฝรั่ง 1,520 13 19,760 11,580 8,180 
มันฝรั่ง 2,400 13 31,200 11,580 19,620 
กรรมวิธีที่ 3      

8,804 1.76 มันฝรั่ง 1,568 13 20,384 11,580 8,804 
กะหล่้าปลี - - - - - 
กรรมวิธีที่ 4      

4,416 2.08 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (วิธีเกษตรกร) 1,062 8 8,496 4,080 4,416 
 

 

 

 

 



ตารางท่ี 3 ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ปี 2555 จังหวัดตาก 

วิธีทดสอบ 
ผลผลิต     
(กก./ไร่) 

ราคา   
(บาท/กก.) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน      
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทนทั้งระบบ
(บาท/ไร่) 

BCR 

กรรมวิธีที่ 1      
4,199 1.76 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 792 8.5 6,732 4,080 2,652 

ถั่วเขียว 140 21.3 2,982 1,435 1,547 
กรรมวิธีที่ 2      

3,312 1.14 มันฝรั่ง 1,166 12 13,992 11,580 2,412 
มันฝรั่ง 1,040 12 12,480 11,580 900 
กรรมวิธีที่ 3      

5,836 1.22 มันฝรั่ง 1,013 12 12,156 11,580 576 
กะหล่้าปลี 10,240 2 20,480 15,220 5,260 
กรรมวิธีที่ 4      

1,947 1.48 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (วิธีเกษตรกร) 709 8.5 6,027 4,080 1,947 
 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 4 ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ปี 2556 จังหวัดตาก 

วิธีทดสอบ 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ราคา  
(บาท/กก.) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน  
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทนทั้งระบบ
(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธีแนะน้า      
28,500 2.35 มันฝรั่ง 1,520 11 16,720 8,020 8,700 

กะหล่้าปลี 9,400 3.50 32,900 13,100 19,800 
วิธีเกษตรกร      

7,097 2.67 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,360 8.34 11,342 4,245 7,097 
ผลต่าง - - - - - 21,403 - 
 

ตารางท่ี 5 ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ปี 2557 จังหวัดตาก 

วิธีทดสอบ 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ราคา  
(บาท/กก.) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน  
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทนทั้งระบบ
(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธีแนะน้า      
22,811 2.08 มันฝรั่ง 826 16 13,216 8,895 4,321 

กะหล่้าปลี 7,740 4 30,960 12,470 18,490 
วิธีเกษตรกร      

4,359 1.99 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,031 7.20 8,764 4,405 4,359 
ผลต่าง - - - - - 18,452 - 



ตารางท่ี 6 ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์เฉลี่ย 2 ปี (ปี2556-2557) จังหวัดตาก 

วิธีทดสอบ 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ราคา  
(บาท/กก.) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน  
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทนทั้งระบบ
(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธีแนะน้า      
25,655.5 2.21 มันฝรั่ง 1,173 13.5 14,968 8,457.5 6,510.5 

กะหล่้าปลี 8,570 3.75 31,930 12,785 19,145 
วิธีเกษตรกร      

5,728 2.32 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,195.5 7.77 10,053 4,325 5,728 
ผลต่าง - - - - - 19,927.5 - 
ร้อยละ - - - - - 347.9  
 



ตารางท่ี7 ความพึงพอใจเพศผู้ตอบสัมภาษณ์ 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 

หญิง 10 66.7 

ชาย 5 33.3 

รวม 15 100.0 

 

อายุผู้ตอบสัมภาษณ์ 

ช่วงอายุ ความถี่ ร้อยละ 

10 - 20 ปี - - 

21 – 30 ปี - - 

31 – 40 ปี - - 

41 – 50 ปี 5 33.3 

51- 60 ปี 6 40 

60 ปีขึ้นไป 4 26.7 

รวม 15 100.0 

 

ระดับการศึกษาของผู้ตอบสัมภาษณ์ 

ระดับการศึกษา ความถี่ ร้อยละ 

ประถมศึกษา 7 46.7 

อาชีวศึกษา (ปวช.) - - 

มัธยมศึกษา 5 33.3 

ปริญญาตรี 3 20 

ปริญญาตรีขึ้นไป - - 

รวม 15 100.0 
 

 

 

 



ตารางท่ี 8 ความพึงพอใจระบบการปลูกพืชเพ่ือทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ดอน จ.ตาก 

หัวข้อ 

ระดับความเหมาะสม 

1 น้อย 

ระดับความเหมาะสม 

2 ปานกลาง 

ระดับความเหมาะสม 

3 มาก 

ระดับความเหมาะสม 

4 มากที่สุด 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

1.ความพึงพอใจพันธุ์พืชในระบบ 1 6.7 2 13.3 9 60 3 20 

2. .ความพึงพอใจการปลูก การ

เตรียมพื้นท่ีในระบบ 
- - 3 20 9 60 3 20 

3.ความพึงพอใจการปฏิบัติดูแล

รักษาในระบบ 
1 6.7 2 13.3 5 33.3 7 46.7 

4.ความพึงพอใจรายได้

ผลตอบแทนในระบบ 
- - 3 20 3 20 9 60 

5.ความพึงพอใจด้านปริมาณ

ผลผลิตในระบบ 
- - 2 13.3 7 46.7 6 40 

6.ความพึงพอใจ มีความสนใจใน

การปลูกพืช 
1 6.7 4 26.7 7 46.7 3 20 

7.ความพึงพอใจ ที่มีรายได้ต่อ

หน่วยเพิ่มขึ้น 
2 13.3 3 13.3 7 46.7 3 20 

8.ความพึงพอใจการผลิตพืชใน

ระบบที่มีความต้องการตรงกับ

ความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ 

1 6.7 5 33.3 6 40 3 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมการด้าเนินงานการศึกษาระบบการปลูกพืชเพ่ือทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ดอนเขตใช้น้้าฝน

จังหวัดตาก 

  

  

  


