
รายงานวิจัยเรื่องเต็ม ปีงบประมาณ 2558 

1. ชื่อชุดโครงการวิจัย    วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน                                                 
2. ช่ือโครงการวิจัย        วิจยัและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ใช้น้้าฝน 
3. กิจกรรมที่ 2.1 วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดอนเขตใช้น้้าฝนภาคเหนือตอนล่าง  
   การทดลองท่ี 2.1.2   การศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักในพ้ืนที่ดอนเขตใช้  
        น้้าฝนภาคเหนือตอนล่าง 
    การทดลองท่ี 2.1.2.2  การศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักในพ้ืนที่ดอนเขตใช้  
        น้้าฝนจังหวัดสุโขทัย 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลองย่อยที่ 2.1.2 นางสาวอรณิชชา สุวรรณโฉม       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
           ผู้ร่วมงาน นางอารีรัตน์  พระเพชร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
 นายสุรศักดิ์  วัฒนพันธุ์สอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
 นางวิภาวรรณ  ดวนมีสุข ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
 นายชัยณรงค์  จันทร์แสนตอ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
5. บทคัดย่อ 
 การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเชิงเดียว หากปีใดราคาผลผลิตตกต่้าจะมีผลกระทบมากต่อรายได้ของ
เกษตรกร จึงควรมีการจัดระบบการปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมรายได้ต่อพ้ืนที่ การศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักในพ้ืนที่ดอนเขตใช้น้้าฝนภาคเหนือตอนล่างจังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบ
การปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักที่เหมาะสมในพ้ืนที่ดอนเขตใช้น้้าฝนหมุนเวียนด้วยพืชอายุสั้น 
ตลอดจนศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นทางเลือกในการเพ่ิมผลตอบแทนต่อพ้ืนที่ให้แก่เกษตรกร
ผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยด้าเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 และสิ้นสุดปี 2558 ด้วยการคัดเลือกจากระบบการ
ปลูกพืชจ้านวน 6 ระบบได้แก่ 1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์- ถั่วเขียว -  งา  2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - ถั่วเขียว –ปอเทือง  
3) ถั่วเขียว- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ –ปอเทือง  4) ถั่วเขียว -ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ – งา  5) งา -ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ –ถั่ว
เขียว 6)ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ซ่ึงคัดเลือกจากรายได้ ผลตอบแทนต่อพ้ืนที่ และอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งระบบ  
(Benefit Cost Ratio : BCR) ของแต่ละระบบ ให้ได้ระบบที่เหมาะสมที่สุดในสภาพพ้ืนที่ที่อาศัยน้้าฝนเพียง
อย่างเดียว ระบบที่คัดเลือกและน้าออกศึกษาในสภาพแปลงของเกษตรกร ได้แก่ ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ตามด้วยถั่วเขียว ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามด้วยถั่วเหลือง   และระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เชิงเดี่ยว โดยมีรายได้ท้ังระบบ 10,452 10,535 และ 5,600 บาทต่อไร่ตามล้าดับ ได้ผลตอบทั้งระบบ 
2,572 1,400 และ 2,585 บาท   ได้ค่าอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งระบบ  (Benefit Cost Ratio : BCR) 
1.33 เท่ากันทั้ง 3 ระบบ  พบว่าในสภาพแปลงเกษตรกรระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามด้วยถั่วเขียว 1. 
ระบบการปลูกพืชที่สามารถปลูกเพ่ือเพ่ิมรายได้ต่อพ้ืนที่ปลูกคือ ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามด้วยถั่ว
เขียว และระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามด้วยถั่วเหลือง  ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามด้วยถั่ว



เขียว และถ่ัวเหลืองได้อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งระบบ (BCR) สูงกว่า 1 แสดงว่า เกษตรกรสามารถได้ก้าไร 
จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลัก แล้วตามด้วยถั่วเขียว หรือถั่วเหลือง อย่างไรก็ตามปีท่ีมีปริมาณฝน
น้อย ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามด้วยถั่วเขียวมีความเสี่ยงต่อการลงทุนน้อยกว่าถั่วเหลือง เนื่องจากถ่ัว
เขียวมีอายุเก็บเก่ียวสั้นกว่า 
 
6. ค าน า 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Zea mays L.) เป็นพืชที่ปลูกมากในเขตพ้ืนที่ดอนที่ใช้น้้าฝนของจังหวัดสุโขทัย  
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเชิงเดี่ยว ท้าให้การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดินได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ในฤดูแล้ง
เกษตรกรจะทิ้งพ้ืนที่ว่างเปล่า และขาดการบ้ารุงดิน ท้าให้ดินเสื่อมสภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า หน้าดินแข็ง
และเป็นดินดาน หากราคาผลผลิตตกต่้าหรือเกิดความเสียหายกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะส่งผลให้
เกษตรกรประสบปัญหารายได้ต่้าหรือขาดรายได้ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชให้ดีขึ้นนั้นอาจท้าได้หลาย
วิธี เช่น การจัดระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตพืช ในสภาพพ้ืนที่ท้าการเกษตรมีอยู่อย่างจ้ากัดและอาชีพเกษตรกรรมยังเป็นอาชีพหลักของประชากรส่วน
ใหญ่ การจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม จึงมีความส้าคัญท่ีจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
เช่น จากการรายงานของ แอนนา และคณะ (2556) การปลูกถ่ัวเขียวตามด้วยข้าวโพดเหลื่อมด้วยค้าฝอย ให้
ผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ 8,670 บาท ซึ่งมากกว่าการปลูกถั่วเขียวตามด้วยข้าวโพด 6,479 บาท จะเป็นการ
เพ่ิมฤดูการปลูก เพ่ิมรายได้และการใช้แรงงานของเกษตรกรในสภาพไร่นา และลดอัตราการเสี่ยงกับการปลูก
พืชชนิดเดียว (Mono cropping) 

การจัดระบบการปลูกพืช เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน และสร้างความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพ  ดังนั้น นอกจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสริมด้วยถั่วเขียวซึ่งมีการปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
แล้ว ควรมีการพัฒนาระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก โดยการน้าพืชอายุสั้น ใช้น้้าน้อย และท่ี
มีศักยภาพในพ้ืนที่ มาปลูกเป็นพืชเสริม เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลด
ความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลผลิตต่อพ้ืนที่ เพ่ิมรายได้ต่อปี   และท้าให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ 

 
7. วิธีด าเนินการ 

 -อุปกรณ์ 
1 เมล็ดพันธุ์ใช้พันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานราชการ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์

นครสวรรค์ 3 ถั่วเขียวพันธุ์ก้าแพงแสน 2 ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 2  
2 สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช 

  3 ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15  
4 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในแปลงทดลอง 

-วิธีการ  



ท้าการทดลองในแปลงนาข้าวของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรสุโขทัยในปี 2554-2555  เพ่ือท้าการ
คัดเลือกระบบที่ดีจ้านวน 2 ระบบ แล้วน้าไปคัดเลือกในแปลงเกษตรกรในปี 2556-2558  และคัดเลือกระบบที่
ที่ที่สุด และเกษตรกรยอมรับ โดยมีการด้าเนินงานตามข้ันตอนดังนี้ 

ปี 2554/2555 ด้าเนินการปลูกพืชจ้านวน 6 ระบบได้แก่ 1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์- ถั่วเขียว -  งา  2) 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - ถั่วเขียว –ปอเทือง  3) ถั่วเขียว- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ –ปอเทือง  4) ถั่วเขียว -ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ – 
งา  5) งา -ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ –ถั่วเขียว 6)ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (วิธีตรวจสอบ) แปลงทดลองย่อยขนาด 9 x 20 
ตารางเมตร พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 3 x 4 ตารางเมตร การปลูก และดูแลรักษาตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 
เก็บรวมรวมข้อมูลผลผลิต ผลตอบแทนต่อพ้ืนที่ของแต่ละระบบเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียง
อย่างเดียว  แล้วคัดเลือกระบบที่ดีเพ่ือน้ามาปลูกในปี 2555 จ้านวน 5 ระบบ   

ปี 2555/2556 ด้าเนินการปลูกพืชจ้านวน 5 ระบบได้แก ่  1) ถั่วเขียวผิวมัน-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ -ปอ
เทือง  2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ –ถั่วเขียวผิวมัน 3) ถั่วเขียวผิวมัน-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์- ถั่ว
เหลือง 5) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  (วิธีตรวจสอบ) แปลงทดลองย่อยขนาด 9 x 20 ตารางเมตร พื้นที่เก็บเกี่ยว 3 x 4 
ตารางเมตร การปลูก และดูแลรักษาตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร เก็บรวมรวมข้อมูลผลผลิต 
ผลตอบแทนต่อพ้ืนที่ของแต่ละระบบเปรียบเทียบกับการปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงอย่างเดียว  แล้วคัดเลือก
ระบบที่ดี จ้านวน 2 ระบบ เปรียบเทียบกับ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงอย่างเดียว ในปี 2556 ในแปลง
ของเกษตรกร 
       ปี 2556/2557 และปี 2557/2558 ด้าเนินการปลูกพืชจ้านวน 3 ระบบ ได้แก่  1) การปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์–ถั่วเขียวผิวมันก้าแพงแสน 2  2) การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์–ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 2 การปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ในแปลงของเกษตรกร (ภาพผนวกท่ี 4)    
 การประเมินทางเศรษฐกิจ 
 เปรียบเทียบผลตอบแทนที่เป็นผลตอบแทนทั้งระบบ หักด้วยต้นทุนการผลิตทั้งหมด โดยต้นทุนการ
ผลิตคิดรวมค่าแรงงาน 
 รายได้ = ปริมาณผลผลิต x ราคาผลผลิต  

ต้นทุน = ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (เตรียมดิน ปลูก ก้าจัดวัชพืช ควบคุมโรคและ แมลง เก็บเกี่ยว และนวด) 
ผลตอบแทน = รายได้ของพืชแต่ละชนิด – ต้นทุนของพืชแต่ละชนิด 
ผลตอบแทนทั้งระบบ = รายได้ทั้งระบบ – ต้นทุนทั้งระบบ 

 อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งระบบ (Benefit Cost Ratio : BCR) =   รายได้ทั้งระบบ 
         ต้นทุนทั้งระบบ 

เวลาและสถานที่ด าเนินการ   
ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2558 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย และแปลงเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย 

 
 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ปี 2554/2555 สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะลักษณะการกระจายตัวของฝน ปริมาณน้้าฝน และความ

ยาวนานของฤดูฝน แปรปรวนไปจากปีที่ผ่านมา เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม – ตุลาคม ท้าให้
เกิดความเสียหายของผลผลิตเนื่องจากอุทกภัย  
 ปี 2555/2556   

ระบบที่ 1 การปลูกถั่วเขียว-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - ปอเทือง ได้รายได้ทั้งระบบ 9,577 บาท/ไร่ ต้นทุนทั้ง
ระบบ 8,330 บาท/ไร่ ผลตอบแทนทั้งระบบ 1,247 บาท/ไร่ ค่า BCR  1.15  ระบบที่ 2 การปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ -ถั่วเขียว  ได้รายได้ทั้งระบบ 10,452 บาท/ไร่ ต้นทุนทั้งระบบ 7,880 บาท/ไร่  ผลตอบแทนทั้งระบบ 
2,572 บาท/ไร่ ค่า BCR  1.33  ระบบที่ 3 การปลูกถั่วเขียว - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้รายได้ทั้งระบบ 9,102 
บาท/ไร่ ต้นทุนทั้งระบบ 7,880 บาท/ไร่ ผลตอบแทนทั้งระบบ 1,222 บาท/ไร่ ค่า BCR 1.16   ระบบที่ 4 การ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - ถั่วเหลือง ได้รายได้ทั้งระบบ 10,535 บาท/ไร่ ต้นทุนทั้งระบบ 7,950 บาท/ไร่  
ผลตอบแทนทั้งระบบ 2,585 บาท/ไร่  ค่า BCR 1.33 ระบบที่ 5 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยว ได้รายได้ 
5,600 บาท/ไร่ ต้นทุน 4,200 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 1,400 บาท/ไร่ และค่า BCR 1.33 

ระบบการปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนทั้งระบบสูงสุด  คือ ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - ถั่วเหลือง
เชียงใหม่ 2 โดยให้ผลตอบแทน 2,585 บาท/ไร่  ค่า BCR ของระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - ถั่วเขียว  
ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์- ถั่วเหลือง  และระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเชิงเดี่ยว ค่า BCR 1.33 
เท่ากันทั้ง 3 ระบบ 

ดังนั้น จึงเลือกระบบการปลูกพืชทั้ง 3 ระบบ ไปศึกษาในสภาพไร่ของเกษตรกร ในปี 2556/2557 
ต่อไป (ตารางท่ี 1) 
 ปี  2556/2557  
 ระบบที่ 1 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - ถั่วเขียว ได้รายได้ทั้งระบบ 8,158 บาท/ไร่ ต้นทุนทั้งระบบ 
6,093บาท/ไร่ ผลตอบแทนทั้งระบบ 2,065 บาท/ไร่ และ ค่า BCR 1.34  ระบบที่ 2 การปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ - ถั่วเหลือง ได้รายได้ทั้งระบบ 9,248 บาท/ไร่ ต้นทุนทั้งระบบ 6,293 บาท/ไร่ ผลตอบแทนทั้งระบบ 
2,955 บาท/ไร่ ค่า BCR 1.47 ระบบที่ 3 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยว ได้รายได้ 5,341 บาท/ไร่ 
ต้นทุน 3,162บาท/ไร ่ผลตอบแทน 2,179 บาท/ไร่ ค่า BCR 1.69 ระบบที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดคือ ระบบ
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - ถั่วเหลือง รองลงมาได้แก่ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเชิงเดี่ยว และการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - ถั่วเขียว โดยให้ผลตอบแทนทั้งระบบ 2,955 2,179 และ 1,665 บาท/ไร่ตามล้าดับ (ตาราง
ที่ 2) 

 ปี 2557/2558  
ระบบที่ 1 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - ถั่วเขียว ได้รายได้ทั้งระบบ 8,838 บาท ต้นทุนทั้งระบบ 

5,859 บาท/ไร่ ผลตอบแทนทั้งระบบ 2,979 บาท/ไร่ และ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งระบบ  (BCR) 1.51 
ระบบที่ 2 การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์3 - ถั่วเหลือง ได้รายได้ทั้งระบบ 6,400 บาท/ไร่ ต้นทุนทั้ง
ระบบ 6,059 บาท/ไร่ ผลตอบแทนทั้งระบบ 341 บาท/ไร่ และอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งระบบ  (BCR) 



1.06 ระบบที่ 3 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยว ได้รายได้ 5,652 บาท/ไร่ ต้นทุน 3,142 บาท/ไร่ 
ผลตอบแทน 2,510 บาท/ไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งระบบ  (BCR) 1.80 
 ระบบที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดคือ ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - ถั่วเขียว รองลงมาได้แก่ การปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเชิงเดี่ยว และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - ถั่วเหลือง โดยให้ผลตอบแทนทั้งระบบ 2,979 
2,510 และ 341 บาท/ไร่ตามล้าดับ  (ตารางที่ 3) 

ผลตอบแทนของระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์3 –ถั่วเขียว ได้ผลตอบแทนต่อพ้ืนที่
รวมทั้งระบบสูงกว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเชิงเดี่ยว แต่ไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจาก มีปริมาณฝนตกน้อย 
(ภาพผนวกท่ี 4) และเกิดการระบาดของโรคราน้้าแป้ง ท้าให้ฝักของถั่วเขียวเจริญไม่เต็มที่ 

ความพึงพอใจของเกษตรกร ส้ารวจความพึงพอใจต่อระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืช
หลักในพื้นที่ดอนเขตใช้น้้าฝนจังหวัดสุโขทัย ในปี 2558 จ้านวน 10 ราย  พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อระบบ
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ – ถั่วเขียว  ในระดับมากร้อยละ 50 และ ในระดับปานกลางร้อยละ 50 ส่วนระดับ
ความพึงพอใจต่อระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ในระดับมากร้อยละ 70 และในระดับปานกลางร้อยละ 30 
ส้าหรับระบบการปลูกพืชที่เกษตรกรเลือก พบว่า เกษตรกรสนใจ เลือกระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ – ถั่ว
เขียว เกษตรกรเลือกร้อยละ 50  ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเชิงเดี่ยวเกษตรกรเลือกร้อยละ 40 และ
เลือกทั้ง 2 ระบบร้อยละ 10  
ตารางท่ี  1 ผลผลิต  ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ของระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักใน

พ้ืนที่ดอนเขตใช้น้้าฝนจังหวัดสุโขทัย ปี 2555/2556 

ระบบ ชนิดพืช 
ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

ราคา 
(บาท/กก.) 

รายได ้
(บาท/ไร)่ 

ต้นทุน 
(บาท/ไร)่ 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร)่ 

ผลตอบแทน
ทั้งระบบ 
(บาท/ไร)่ 

 
BCR 

1 ถั่วเขียว 156 25 3900 3680 220 1,247 1.15 
 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 811 7 5,677 4,200 1,477   
 ปอเทือง - - - 450 -450   
2 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 836 7 5,852 4,200 1,652 2,572 1.33 
 ถั่วเขียว 184 25 4600 3680 920   
3 ถั่วเขียว 165 25 4125 3680 445 1,222 1.16 
 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 711 7 4,977 4,200 777   
4 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 865 7 6,055 4,200 1,855 2,585 1.33 
 ถั่วเหลือง 224 20 4,480 3750 730   
5 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 800 7 5,600 4,200 1,400 1,400 1.33 

 
  



ตารางที่ 2 ผลผลิต  ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ของระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักในพ้ืนที่
ดอนเขตใช้น้้าฝนจังหวัดสโุขทัย ปี 2556/57 

ระบบ ชนิดพืช 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ราคา
ผลผลิต 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน
ทั้งระบบ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

1 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 754 7 5,278 3,162 2,116 2,065 1.34 

 ถั่วเขียว 144 20 2,880 2,931 -51   

2 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 776 7 5,432 3,162 2,270 2,955 1.47 

 ถั่วเหลือง 212 18 3,816 3,131 685   

3 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 763 7 5,341 3,162 2,179 2,179 1.69 

  
ตารางที่  3  ผลผลิต  ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ของระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักในพ้ืนที่
ดอนเขตใช้น้้าฝนจังหวัดสโุขทัย ปี 2557/58 

ระบบ ชนิดพืช 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ราคา
ผลผลิต 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน
ทั้งระบบ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

1 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 918 6 5,508 3,142 2,366 2,979 1.51 

 ถั่วเขียว 111 30 3,330 2,717 613  
 

2 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 904 6 5,424 3,142 2,282 341 1.06 

 ถั่วเหลือง 61 16 976 2,917 -1,941  
 

3 ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 942 6 5,652 3,142 2,510 2,510 1.80 

 
9. สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ 
 1. ระบบการปลูกพืชที่สามารถปลูกเพ่ือเพ่ิมรายได้ต่อพ้ืนที่ปลูกคือ ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตามด้วยถั่วเขียว และระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามด้วยถั่วเหลือง 

2. ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามด้วยถั่วเขียว และถ่ัวเหลืองได้อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้ง
ระบบ (BCR) สูงกว่า 1 แสดงว่า เกษตรกรสามารถได้ก้าไรจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลัก แล้วตาม
ด้วยถั่วเขียว หรือถ่ัวเหลือง  

3. ปีที่มีปริมาณฝนน้อย ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามด้วยถั่วเขียวมีความเสี่ยงต่อการลงทุน
น้อยกว่าถั่วเหลือง เนื่องจากถ่ัวเขียวมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่า   
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  



12.  เอกสารอ้างอิง 
แอนนา สายมุณีรัตน์  สุปรารี งามประสิทธิ์  แสงแข น้าวานิช  สุขุม โชติชว่งมณีรัตน์. 2556. การจัดการระบบ

การปลูกพืชร่วมกับข้าวโพดเพ่ือประสิทธิภาพการใช้ดินสูงสุดในเขตเกษตรอาศัยน้้าฝน.ค้นเมื่อ 24 
กรกฎาคม 2556. จาก http://pikul.lib.ku.ac.th/FullText_corn/CR000320040020c.pdf 

 
  

 
ภาพผนวกที่ 1 ปริมาณน้้าฝน และอุณหภูมิเฉลี่ย ของอ้าเภอศรีส้าโรง จังหวัดสุโขทัย  
 

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

1 ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ - ถั่วเขียว             

4 ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ –ถั่วเหลือง             

5 ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์             

ภาพผนวกที่ 2  ปฏิทินการปลูกพืช ของระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักในพื้นที่ดอนเขตใช้ 
น้้าฝนจังหวัดสุโขทัย ปี 2557/58 
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ ถั่วเขียว 
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http://pikul.lib.ku.ac.th/FullText_corn/CR000320040020c.pdf


 
ภาพที่ 3  ระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักในพื้นที่ดอนเขตใช้น้้าฝนจังหวัดสุโขทัย ปี 

2555/2556 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

 
ภาพที่ 4  แปลงถั่วเขียวในระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักในพ้ืนที่ดอนเขตใช้น้้าฝนจังหวัด

สุโขทัย  

 

ภาพที่ 5  แปลงถั่วเหลืองในระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักในพื้นที่ดอนเขตใช้น้้าฝนจังหวัด
สุโขทัย 

 
 


