
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปี 2557 
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ชุดโครงการวิจัย 

วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน 
โครงการวิจัย 

วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ใช้น้้าฝน 
ชื่อการทดลอง 

การศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีมะม่วงเป็นพืชหลักเพ่ือทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ดอนเขตใช้น้้าฝนจังหวัด

อุตรดิตถ์ 

 

คณะผู้ด าเนินงาน 
 
หัวหน้าโครงการวิจัย สมชาย  บุญประดับ ส้านักผู้เชี่ยวชาญ 
หัวหน้าการทดลอง พนิต หมวกเพชร  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

ผู้ร่วมงาน  ยุพา  สุวิเชียร      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 

สุภชัย  วรรณมณี    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 

    ก้าพล  เมืองโคมพัส         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 

    ชอุ่ม ออไอศูรย์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 

มนัสชญา  สายพนัส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีมะม่วงเป็นพืชหลักเพ่ือทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ดอนเขตใช้

น้้าฝนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้าเนินการในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ และแปลงเกษตรกรระยะเวลา

ด้าเนินงาน ปี 2554 – ปี 2558 ด้าเนินการทดลองแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ดอนอาศัยน้้าฝน การทดสอบประกอบด้วย 

2 กรรมวิธี คือ 1 .วิธีแนะน้าใช้มะม่วงเพ่ือแปรรูป เช่นมะม่วงแก้วใช้ระยะปลูก 8  X 8 เมตร โดยปลูกข้าวโพด

ระยะปลูก 75 X 20 เซนติเมตร และผักแซมระหว่างแถวมะม่วงส่วนกล้วยน้้าว้า ปลูกระยะ 2 X 2 เมตร แซม

ระหว่างหลุมมะม่วง  ทุกกรรมวิธีมีแนวหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการ พังทลายของดิน ยกเว้นวิธีตรวจสอบ  และ     

2. วิธีเกษตรกร ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชเดี่ยว (ตรวจสอบ) ระยะปลูกข้าวโพด 75 X 20 เซนติเมตร ด้าเนินการ

เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2554-2558 โดยในปี 2554-2556 ด้าเนินการในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 



ส้าหรับในปี 2557-2558 คัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม 1-2 แบบ เพ่ือด้าเนินการทดสอบแปลงใหญ่ในไร่นา

เกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์  ในปี 2554  พบว่า ผลผลิตในวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 446 กิโลกรัม รายได้ 3,568 

บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 3,500 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 68 บาท/ไร่ ค่า BCR 1.02 ซึ่งสูงกว่าวิธีแนะน้าซึ่งให้ผล

ผลิต 403 กิโลกรัม รายได้ 3,224 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 3,500 บาท/ไร่ ผลตอบแทนต่อไร่ -276 บาท ค่า 

BCR 0.92 ในปี 2555  พบว่า ผลผลิตในวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 1,075 กิโลกรัม รายได้ 8,600 บาท/ไร่ ต้นทุน

การผลิต 2,300 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 6,300 บาท/ไร่ ค่า BCR 3,74 ซึ่งสูงกว่าวิธีทดสอบซึ่งให้ผลผลิต 860 

กิโลกรัม รายได้ 9,480 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 2,950 บาท/ไร่ ผลตอบแทนต่อไร่ 6,530 บาท ค่า BCR 3.21 

ในปี 2556  พบว่า ผลผลิตในวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 1,372 กิโลกรัม รายได้ 10,976 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 

3,935 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 7,041 บาท/ไร่ ค่า BCR 2.79 ซึ่งสูงกว่าวิธีทดสอบซึ่งให้ผลผลิต 956 กิโลกรัม 

รายได้ 9,298 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 3,525 บาท/ไร่ ผลตอบแทนต่อไร่ 5,773 บาท ค่า BCR 2.64 และ      

ในปี 2557  พบว่า ผลผลิตในวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 1,233 กิโลกรัม รายได้ 9,864 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 

4,100 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 5,764 บาท/ไร่ ค่า BCR 2.41 ซึ่งสูงกว่าวิธีทดสอบซึ่งให้ผลผลิต 1,013 กิโลกรัม 

รายได้ 9,144 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 4,180 บาท/ไร่ ผลตอบแทนต่อไร่ 4,964 บาท ค่า BCR 2.19 

 แปลงต้นแบบ พบว่า นางแจ๋ว ปานทอง ในวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 1,267 กิโลกรัม รายได้ 10,136 

บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 4,180 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 5,956 บาท/ไร่ ค่า BCR 2.42 ซึ่งสูงกว่าวิธีทดสอบซึ่งให้

ผลผลิต 1,006 กิโลกรัม รายได้ 8,048 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 4,995 บาท/ไร่ ผลตอบแทนต่อไร่ 3,052 บาท 

ค่า BCR 1.61 ส่วนแปลงนายสมคิด อ่อนดี ในวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 1,248 กิโลกรัม รายได้ 9,984 บาท/ไร่ 

ต้นทุนการผลิต 4,180 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 5,804 บาท/ไร่ ค่า BCR 2.39 ซึ่งสูงกว่าวิธีทดสอบซึ่งให้ผลผลิต 

914 กิโลกรัม รายได้ 7,312 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 4,995 บาท/ไร่ ผลตอบแทนต่อไร่ 2,317 บาท ค่า BCR 

1.46 

  

 
ค าน า 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศไทย ในปี  2556 ที่ผ่านมามีพ้ืนที่เพาะปลูก

ประมาณ 7 ล้านไร่ ผลผลิต 4.8 ล้านตัน  (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,2556) พ้ืนที่ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 4.6 ล้านไร่ จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในเขต

ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2556 ที่ผ่านมา มีพ้ืนที่

ปลูก 1.4 แสนไร่ ผลผลิตประมาณ 9.1 หมื่นไร่ (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,2556) มีปริมาณน้้าฝนสะสม 

1475.3 มิลลิเมตร/ปี (สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุตรดิตถ์, 2556) เกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะ



ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ท้าให้เกษตรกรมีรายได้ตกต่้า ขาดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ท้าให้ระบบการผลิตไม่มี

ความยั่งยืนทั้งทางด้านผลผลิต คุณภาพ รายได้ 

ดังนั้น ควรศึกษาหาแนวทางการผลิตระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมโดยยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชด้าริ ทรงเน้นความส้าคัญในการจัดการทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรให้เหลือ

น้อยที่สุด โดยอาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยส้าคัญ ให้มีการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยปลูกพืชแซม คือปลูกพืช

สองชนิดหรือมากกว่าร่วมกันในพื้นท่ีเดียวกันในรอบปี ซึ่งจะปลูกพร้อมกันหรือต่างเวลากันก็ได้ 

 
วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ ์
1.  มะม่วง  

2. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนครสวรรค์ 3   

3. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 , 46-0-0  

4. สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช 

5. ตาชั่ง ไม้วัด ปากกาเมจิก ปอฟาง และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

 
- วิธีการ   

ด้าเนินการทดลองแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ดอนอาศัยน้้าฝน ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี 
  1 .วิธีแนะน้าใช้มะม่วงเพ่ือแปรรูป เช่นมะม่วงแก้วใช้ระยะปลูก 8 X 8 เมตร โดยปลูกข้าวโพดระยะปลูก      
75 X20 เซนติเมตร และผักแซมระหว่างแถวมะม่วงส่วนกล้วยน้้าว้า ปลูกระยะ 2 X 2 เมตร แซมระหว่างหลุม
มะม่วง  ทุกกรรมวิธีมีแนวหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน ยกเว้นวิธีตรวจสอบ 

2. วิธีเกษตรกร ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชเดี่ยว (ตรวจสอบ) ระยะปลูกข้าวโพด 75 X 20 เซนติเมตร 
ด้าเนินการเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2554-2558 โดยในปี 2554-2556 ด้าเนินการในศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรอุตรดิตถ์ ส้าหรับในปี 2557-2558 คัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม 1-2 แบบ เพ่ือด้าเนินการทดสอบแปลง
ใหญ่ในไร่นาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ ์
  
เวลาและสถานที่ด าเนินการ 

เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน ปี 2558 ด้าเนินการในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์  
ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และไร่เกษตรกรอ้าเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 



   ผลการด าเนินงานในปี 2554 ด้าเนินการปลูกพืชหลัก (มะม่วง) และพืชแซมระหว่างต้น (กล้วย) 

ระหว่างแถว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ จ้านวน 3 ไร่ 

1. การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตพืชหลัก การเจริญเติบโตของมะม่วง พบว่าความสูงต้นเฉลี่ย 118 
เซนติเมตร ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย 0.90 เซนติเมตร เส้นรอบวงเฉลี่ย 3.43 เซนติเมตร  

2. ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) พบว่าวิธีเกษตรกรได้ผลผลิต 446 กิโลกรัม วิธีทดสอบได้ผลผลิต 403 กิโลกรัม

ซึ่งวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีทดสอบ 43 กิโลกรัม 

3. รายได้ ต้นทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของพืชแซม 

3.1 ต้นทุน (บาท /ไร่) พบว่า วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิต 3,500 บาท วิธีเกษตรกร 3,500 

บาท ซึ่งทั้ง 2 วิธีมีต้นทุนการผลิตเท่ากัน 

3.2 รายได้ (บาท/ไร่) พบว่า วิธีเกษตรกรมีรายได้ 3,568 บาท วิธีทดสอบมีรายได้ 3,224 บาท 

ซึ่งวิธีเกษตรกรมีรายได้สูงกว่าวิธีทดสอบ 344 บาท 

3.3 รายได้สุทธิ (บาท/ไร่)  พบว่า วิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 68 บาท วิธีทดสอบมีรายได้สุทธิ -

276 บาท ซึ่งวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีทดสอบ 

3.4 ผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) พบว่า วิธีเกษตรกรมีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 

1.02 วิธีทดสอบอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 0.92 ซึ่งวิธีเกษตรกรมีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนสูงกว่าวิธี

ทดสอบ 

 

ผลการด าเนินงานในปี 2555  มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการแปลง นายทอน รังสรรค์ ต .น้้าไคร้   

อ.น้้าปาด จ.อุตรดิตถ ์

1. การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตพืชหลัก การเจริญเติบโตของมะม่วงแปลงเรียนรู้ พบว่า ความสูงต้น
เฉลี่ย 156 เซนติเมตร ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย 1.68 เซนติเมตร เส้นรอบวงเฉลี่ย 4.20 เซนติเมตร และแปลงต้นแบบ 
พบว่า มะม่วง ความสูงต้นเฉลี่ย 77.40 เซนติเมตร ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย 0.34 เซนติเมตร เส้นรอบวงเฉลี่ย 1.75 
เซนติเมตร 

2. ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) พบว่าวิธีเกษตรกรได้ผลผลิต 1,075 กิโลกรัม วิธีทดสอบได้ผลผลิต 860 

กิโลกรัม ซึ่งวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีทดสอบ 215 กิโลกรัม 

3. รายได้ ต้นทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของพืชแซม 

3.1 ต้นทุน (บาท/ไร่)  พบว่า วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิต 2,950 บาท วิธีเกษตรกร 2,300 

บาท ซึ่งวิธีเกษตรกรมีต้นทุนต่้ากว่าวิธีทดสอบ 650 บาท 



3.2 รายได้ (บาท/ไร่)  พบว่า วิธีทดสอบมีรายได้ 9,480 บาท วิธีเกษตรกรมีรายได้ 6,300 บาท 

ซึ่งวิธีทดสอบมีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร 3,180 บาท 

3.3 รายได้สุทธิ (บาท/ไร่)  พบว่า วิธีทดสอบมีรายได้สุทธิ 6,530 บาท วิธีเกษตรกรมีรายได้

สุทธิ 6,300 บาท ซึ่งวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเกษตรกร 230 บาท 

3.4 ผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) พบว่า วิธีเกษตรกรมีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 

3.74 วิธีทดสอบอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 3.21 ซึ่งวิธีเกษตรกรมีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนสูงกว่าวิธี

ทดสอบ 

 

ผลการด าเนินงานในปี 2556 ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จ้านวน 3 ไร่ 

1. การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตพืชหลัก การเจริญเติบโตของมะม่วง พบว่า เส้นรอบวงเฉลี่ย 6.06 
เซนติเมตร  

2. ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) พบว่า วิธีเกษตรกรได้ผลผลิต 1,372 กิโลกรัม วิธีทดสอบได้ผลผลิต 956 

กิโลกรัม ซึ่งวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีแนะน้า 416 กิโลกรัม 

3. รายได้ ต้นทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของพืชแซม 

3.1 ต้นทุน (บาท/ไร่)  พบว่า วิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิต 3,935 บาท วิธีแนะน้า 3,525 บาท 

ซึ่งวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าวิธีทดสอบ 410 บาท 

3.2 รายได้ (บาท/ไร่)  พบว่า วิธีเกษตรกรมีรายได้ 10,976 บาท วิธีทดสอบมีรายได้ 9,298 

บาท ซึ่งวิธีเกษตรกรมีรายได้สูงกว่าวิธีทดสอบ 1,678 บาท 

3.3 รายได้สุทธิ (บาท/ไร่)  พบว่า วิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 7,041 บาท วิธีทดสอบมีรายได้

สุทธิ 5,773 บาท ซึ่งวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีทดสอบ 1,268 บาท 

3.4 ผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) พบว่า วิธีเกษตรกรมีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 2.79 

วิธีทดสอบอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 2.64 ซึ่งวิธีเกษตรกรมีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนสูงกว่าวิธี

ทดสอบ 

 

ผลการด าเนินงานในปี 2557 มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ จ้านวน 2 ราย ได้แก่แปลง นายสมคิด 

อ่อนดี และนางแจ๋ว ปานทอง ณ ต้าบลน้้าพี้ อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1. การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตพืชหลัก การเจริญเติบโตของมะม่วงแปลงเรียนรู้ พบว่า เส้นรอบวง
เฉลี่ย 8 เซนติเมตร แปลงต้นแบบนายสมคิด อ่อนดี ความสูงเฉลี่ย 107 เซนติเมตร เส้นรอบวงเฉลี่ย 0.17 



เซนติเมตร แปลงต้นแบบนางแจ๋ว ปานทอง มีความสูงเฉลี่ย 116 เซนติเมตร มีขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ย 0.17 
เซนติเมตร 

2. ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) พบว่า แปลงเรียนรู้ วิธีเกษตรกรได้ผลผลิต 1,233 กิโลกรัม วิธีทดสอบได้

ผลผลิต 1,013 กิโลกรัม ซึ่งวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีทดสอบ 220 กิโลกรัม แปลงต้นแบบนายสมคิด อ่อน

ดี วิธีเกษตรกร ได้ผลผลิต 1,248 กิโลกรัม วิธีทดสอบ ได้ผลผลิต 914 กิโลกรัม ซึ่งวิธีเกษตรกรมีผลผลิตสูงกว่าวิธี

ทดสอบ 334 กิโลกรัม แปลงต้นแบบนางแจ๋ว ปานทอง วิธีเกษตรกร ได้ผลผลิต 1,267 กิโลกรัม วิธีทดสอบ ได้

ผลผลิต 1,006 กิโลกรัม ซึ่งวิธีเกษตรกรมีผลผลิตสูงกว่าวิธีทดสอบ 261 กิโลกรัม 

3. รายได้ ต้นทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของพืชแซม 

3.1 ต้นทุน (บาท/ไร่)  พบว่า แปลงเรียนรู้ พบว่า วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิต 4,180 บาท วิธีเกษตรกร 

4,100 บาท ซึ่งวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตต้่ากว่าวิธีทดสอบ 80 บาท แปลงต้นแบบ 

นายสมคิด อ่อนดี และนางแจ๋ว ปานทอง มีต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เท่ากันคือ 4,180 บาท ส่วน

วิธีทดสอบ มีต้นทุนการผลิตเท่ากันคือ 4,995 บาท ซึ่งพบว่าต้นทุนการผลิตของวิธีเกษตรกรต่้ากว่าวิธีทดสอบ 

3.2 รายได้ (บาท/ไร่)  พบว่า แปลงเรียนรู้วิธีเกษตรกรมีรายได้ 9,864 บาท วิธีทดสอบมีรายได้ 8,104 

บาท ซึ่งวิธีเกษตรกรมีรายได้สูงกว่าวิธีทดสอบ 1,760 บาท แปลงต้นแบบวิธีเกษตรกร พบว่า แปลงนางแจ๋ว ปาน

ทอง มีรายได้สูงที่สุด คือ 10,136 บาท แปลงต้นแบบนายสมคิด อ่อนดี มีรายได้ 9,984 บาท ส่วนวิธีทดสอบ 

แปลงนางแจ๋ว ปานทอง มีรายได้สูงที่สุด คือ 8,048 บาท แปลงต้นแบบนายสมคิด อ่อนดี มีรายได้ 7,312 บาท 

จึงท้าให้วิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 10,060 บาท ซึ่งสูงกว่าวิธีทดสอบ 7,680 บาท 

3.3 รายได้สุทธิ (บาท/ไร่)  พบว่า แปลงเรียนรู้วิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิ 5,764 บาท วิธีทดสอบมีรายได้

สุทธิ 4,964 บาท ซึ่งวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีทดสอบ 800 บาท แปลงต้นแบบวิธีเกษตรกร พบว่า 

แปลงนางแจ๋ว ปานทอง มีรายได้สุทธิสูงที่สุด คือ 5,956 บาท แปลงต้นแบบนายสมคิด อ่อนดี มีรายได้ สุทธิ 

5,804 บาท ส่วนวิธีทดสอบ แปลงนางแจ๋ว ปานทอง มีรายได้สุทธิสูงที่สุด คือ 3,052 บาท แปลงต้นแบบนาย

สมคิด อ่อนดี มีรายได้ 2,317 บาท จึงท้าให้วิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 5,880 บาท ซึ่งสูงกว่าวิธีทดสอบ 

2,685 บาท 

3.4 ผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) พบว่า แปลงเรียนรู้วิธีเกษตรกรมีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 

2.41 วิธีทดสอบอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 2.19 ซึ่งวิธีเกษตรกรมีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนสูงกว่าวิธี

ทดสอบ และแปลงต้นแบบพบว่าวิธีเกษตรกร นางแจ๋ว ปานทอง มีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนเฉลี่ย 2.42 สูง

กว่าวิธีทดสอบ 1.61 ส่วนแปลงนายสมคิด อ่อนดี มีอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนเฉลี่ย 2.39 สูงกว่าวิธีทดสอบ 

1.46 

 



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีมะม่วงเป็นพืชหลักเพ่ือทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ดอนเขตใช้

น้้าฝนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2554 – ปี 2557  

 ในปี 2554  พบว่า ผลผลิตในวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 446 กิโลกรัม รายได้ ๓,๕๖๘ บาท/ไร่ ต้นทุนการ

ผลิต 3,500 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 68 บาท/ไร่ ค่า BCR 1.02 ซึ่งสูงกว่าวิธีทดสอบซึ่งให้ผลผลิต 403 กิโลกรัม 

รายได้ 3,224 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 3,500 บาท/ไร่ ผลตอบแทนต่อไร่ -276 บาท ค่า BCR 0.92  

 ในปี 2555  พบว่า ผลผลิตในวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 1,075 กิโลกรัม รายได้ 8,600 บาท/ไร่ ต้นทุนการ

ผลิต 2,300 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 6,300 บาท/ไร่ ค่า BCR 3,74 ซึ่งสูงกว่าวิธีทดสอบซึ่งให้ผลผลิต 860 กิโลกรัม 

รายได้ 9,480 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 2,950 บาท/ไร่ ผลตอบแทนต่อไร่ 6,530 บาท ค่า BCR 3.21 

 ในปี 2556  พบว่า ผลผลิตในวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 1,372 กิโลกรัม รายได้ 10,976 บาท/ไร่ ต้นทุน

การผลิต 3,935 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 7,041 บาท/ไร่ ค่า BCR 2.79 ซึ่งสูงกว่าวิธีทดสอบซึ่งให้ผลผลิต 956 

กิโลกรัม รายได้ 9,298 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 3,525 บาท/ไร่ ผลตอบแทนต่อไร่ 5,773 บาท ค่า BCR 2.64 

 ในปี 2557  พบว่า ผลผลิตในวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 1,233 กิโลกรัม รายได้ 9,864 บาท/ไร่ ต้นทุนการ

ผลิต 4,100 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 5,764 บาท/ไร่ ค่า BCR 2.41 ซึ่งสูงกว่าวิธีทดสอบซึ่งให้ผลผลิต 1,013 

กิโลกรัม รายได้ 9,144 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 4,180 บาท/ไร่ ผลตอบแทนต่อไร่ 4,964 บาท ค่า BCR 2.19 

 แปลงต้นแบบ พบว่า นางแจ๋ว ปานทอง ในวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 1,267 กิโลกรัม รายได้ 10,136 

บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 4,180 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 5,956 บาท/ไร่ ค่า BCR 2.42 ซึ่งสูงกว่าวิธีทดสอบซึ่งให้

ผลผลิต 1,006 กิโลกรัม รายได้ 8,048 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 4,995 บาท/ไร่ ผลตอบแทนต่อไร่ 3,052 บาท 

ค่า BCR 1.61 ส่วนแปลงนายสมคิด อ่อนดี ในวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 1,248 กิโลกรัม รายได้ 9,984 บาท/ไร่ 

ต้นทุนการผลิต 4,180 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 5,804 บาท/ไร่ ค่า BCR 2.39 ซึ่งสูงกว่าวิธีทดสอบซึ่งให้ผลผลิต 

914 กิโลกรัม รายได้ 7,312 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 4,995 บาท/ไร่ ผลตอบแทนต่อไร่ 2,317 บาท ค่า BCR 

1.46 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า วิธีเกษตรกรให้ผลตอบแทนสูงกว่าวิธีทดสอบทั้งนี้เนื่องจากพืชหลักยังไม่ได้ให้ผลผลิต 
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ภาคผนวก 
ตารางท่ี1 ข้อมูลการเจริญเติบโตมะม่วง ปี 2554 - 2557 

กรรมวิธี 

คุณภาพผลิต 

                 ความสูงต้นเฉลี่ย       ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย        เส้นรอบวงเฉลี่ย 
                    เซนติเมตร               เซนติเมตร                เซนติเมตร 

 

กรรมวิธีทดสอบ  

แปลงเรียนรู้ ปี 2554                 118                      0.90                       3.43 

แปลงเรียนรู้ ปี 2555                   156                        1.68                       4.20 

แปลงต้นแบบ 

นายทอน  รังสรรค์                         77                       0.34                       1.75 

แปลงเรียนรู้ ปี 2556                        -                          -                         6.06          

แปลงเรียนรู้ ปี 2557                        -                          -                         8.00 

แปลงต้นแบบ 

นายสมคิด  อ่อนดี                        107                         -                          0.17 

นางแจ๋ว  ปานทอง                       117                         -                          0.17 

 

   



 

 
 

 
ภาคผนวก 

ตารางท่ี 2 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตพืชแซม เฉลี่ย ปี2554-2557 

   กรรมวิธี 

ข้อมูลผลผลิต 

               ผลผลิต                   รายได้                   ต้นทุน                  ผลตอบแทน               ค่าBCR  
              (กก./ไร่)                  (บาท/ไร่)               (บาท/ไร่)                 (บาท/ไร่)          

         กรรมวิธีทดสอบ 

แปลงทดสอบ ปี 2554          403                     3,224                3,500             - 276                    0.92 

แปลงทดสอบ ปี 2555           860    9,480       2,950                  4,580            3.21 

แปลงทดสอบ ปี 2556           956                      9,298                      3,525                   5,773                    2.64 

แปลงทดสอบ ปี 2557        1,013                      9,144                      4,180                   4,964                    2.19 

                     แปลงต้นแบบ 

                     นายสมคิด  อ่อนดี                 914                      7,312                       4,995                      2,317                      1.46 

                     นางแจ๋ว  ปานทอง              1,006                      8,048                       4,995                      3,052                      1.61 

         กรรมวิธีเกษตรกร 

แปลงทดสอบ ปี 2554        446                       3,568             3,500               68                      1.02 

แปลงทดสอบ ปี 2555       1,075          8,600    2,300                     6,300            3.74 



แปลงทดสอบ ปี 2556       1,372                       10,976                      3,935                    7,041                     2.79 

แปลงทดสอบ ปี 2557       1,233                        9,864                       4,100                     5,764                     2.41 

                     แปลงต้นแบบ 

                    นายสมคิด  อ่อนดี              1,248                      9,984                        4,180                  5,804                     2.39               

                    นางแจ๋ว  ปานทอง             1,267                     10,136                       4,180                      5,956                     2.42          

 



ตาราง แสดงปริมาณน้้าฝนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ตาราง ระบบการปลูกพืช 

 

 

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

กรรมวิธีเกษตรกร(ข้าวโพด)     
 

       

กรรมวิธีทดสอบ (มะม่วง-ข้าวโพด)     
 

       

 

           

ข้าวโพด 

ข้าวโพด 

มะมว่ง-กลว้ยน ้ำวำ้ 



 

 


