
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุด 2.2.2.1 

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

1.ชุดโครงการวิจัย  : การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน 

2.โครงการวิจัย   : โครงการและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่อาศัยน้้าฝน 

   กิจกรรม   : วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่อาศัยน้้าฝน 

3.ชื่อการทดลอง(ภาษาไทย) : การศึกษาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นท่ีลาดชันเขตใช้น้้าฝน 

                                           ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ชื่อการทดลอง(ภาษาอังกฤษ) : Study  On Integrated Farming  System In Rainfed  Sloped  Area   

                 In The Lower  North In Phetchabun Province.  

4.คณะผู้ด้าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นายยงศักดิ์  สุวรรณเสน ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ 

ผู้ร่วมงาน นางสาวเพ็ญรัตน์  เทียมเพ็ง ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ 

 นายทินกร งามงอน ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ 

5.บทคัดย่อ 

การศึกษาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในพ้ืนที่ลาดชันเขตใช้น้้าฝนภาคเหนือตอนล่างจังหวัด

เพชรบูรณ์  ด้าเนินการในปี 2554-2558  ในพ้ืนที่ ต้าบลสะเดาะพง อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   โดยการ

ทดสอบแปลงใหญ่  3 กรรมวิธี ได้ท้าการทดสอบ  กรรมวิธีที่ 1 ปลูกข้าวไร่ในพ้ืนที่30 เปอร์เซ็นต์ และปลูก

ข้าวโพดในพ้ืนที่70 เปอร์เซ็นต์ มีการไถพรวนน้อย   กรรมวิธีที่ 2 ปลูกข้าวไร่ในพื้นที่30 เปอร์เซ็นต์ และปลูก

ข้าวโพดในพ้ืนที่70 เปอร์เซ็นต์ มีการไถพรวนปรกติ   และกรรมวิธีที่ 3 ปลูกข้าวโพดอย่างเดียวและมีการไถ

พรวนปรกติ  แล้วน้าวิธีที่ใหผ้ลตอบแทนที่ดีไปขยายผลให้เกษตรกรในพ้ืนที่     เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธี

ต้นแบบและแปลงขยายผลของเกษตรกร   ปรากฏว่า  กรรมวิธีขยายผลของเกษตรกร  ให้ผลตอบแทนสุทธิทั้ง

ระบบเฉลี่ย  4,708  บาท/ไร่  ค่า BCR  เท่ากับ  1.48    ส่วนกรรมวิธีต้นแบบ ให้ผลตอบแทนสุทธิทั้งระบบ

เฉลี่ย  1,510  บาท/ไร่  ค่า BCR  เท่ากับ  1.22      ผลจากการทดสอบกรรมวิธีต้นแบบทีป่ลูกข้าวไร่ในพื้นที่



ร้อยละ30 และปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่ร้อยละ70 และมีการไถพรวนปรกติ    สามารถน้าไปขยายผลให้แก่

เกษตรกรได้และมีความมั่นคงทางด้านอาหาร  

ค้าส้าคัญ   ระบบปลูกพืช, เขตอาศัยน้้าฝน, เกษตรยั่งยืน, วิจัยเพื่อปรับใช้, เกษตรกรรมทางเลือก, ผลผลิต, 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 

Cropping system, rainfed area, sustainable agriculture, adaptive research, alternative 

agriculture, yield, economic return  

6.ค้าน้า 

จังหวัดเพชรบูรณ์มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มแบบแอ่งกระทะ ประกอบด้วยเนินเขา น้้าและ

ที่ราบเป็นตอน ๆ  สลับกันไป    พ้ืนที่มีลักษณะลาดชันจากเหนือลงไปใต้ ตอนเหนือมีทิวเขาสูง ตอนกลางของ

จังหวัดเป็นที่ราบและมีเทือกเขาเพชรบูรณ์ขนานไปทั้งสองข้างทั้งทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จึงมีสภาพ

ภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ด้าน 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกข้าวโพดแหล่งใหญ่ของประเทศ โดยในปี 2555-2557 มีพ้ืนที่ปลูก

รวม 1,024,746  991,883 และ 979,616 ไร่ ตามล้าดับ ผลผลิตเฉลี่ย 710 703 และ709 กก./ไร่ ปลูกมาก

บริเวณอ้าเภอชนแดน วิเชียรบุรี   บึงสามพัน หล่มเก่า  ศรีเทพ  เมือง และอ้าเภอน้้าหนาว เกษตรกรนิยมปลูก

ช่วงฤดูฝน  คือปลูกประมาณเดือนพฤษภาคม - กันยายน  และเก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม-มกราคม  เกษตรกรที่

ปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ในบางปีจะประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงในช่วงระยะเจริญเติบโตจนถึงออกเกสรตัวผู้และติดฝัก

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวโพด  ในขณะเดียวกันช่วงเก็บเก่ียวมักจะตรงกับช่วงฝนตกชุกท้าให้มีปัญหาเชื้อ

ราแอฟลาท็อกซิน ปนเปื้อนกับผลผลิต ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดร้อยละ 80 ใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสม 

ซึ่งมีราคาแพง ในพ้ืนที่อ้าเภอน้้าหนาว และอ้าเภอเขาค้อ  เนื่องจากพ้ืนที่สองอ้าเภอมีสภาพพ้ืนที่ที่มีความลาด

ชันสูง การใช้ลูกผสมซึ่งมีราคาแพงจึงเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดจากฝนตกหนักมีการชะล้างพังทลาย

ในพ้ืนที่ปลูก วิธีการปลูกของเกษตรกรใช้วิธีจ้างปลูกโดยใช้เครื่องปลูกติดท้ายรถแทรกเตอร์สามารถปลูกได้วัน

ละหลายสิบไร่     ปัญหาส้าคัญอันหนึ่งของการปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่นี้คือ การขาดแรงงานเก็บเก่ียวที่หายาก ซ่ึง

อาจต้องอาศัยเครื่องทุ่นแรงในอนาคต    เกิดการชะล้างหน้าดิน ท้าให้พืชเจริญเติบโตน้อยลง ผลผลิตต่้าลง   

ไม่มีต้นไม้ใหญ่ชะลอปริมาณฝนที่ตกหนักท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมฉับพลัน  น้้าป่าไหลหลาก น้้าล้นตลิ่ง   

ค่าแรงงานสูง ขายผลผลิตได้ไม่คุ้มทุน   ปริมาณผลผลิตข้าวโพดสูง  เกิดจากการขยายพื้นที่  ไม่ใช่การเพ่ิม

ผลผลิตต่อพ้ืนที่   ง่ายต่อการระบาดของศัตรูข้าวโพดเช่นหนู แมลงและโรค เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ผืนใหญ่

ติดต่อกัน     ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน  และความม่ันคงในอาชีพการเกษตรลดลง  เพราะปลูกพืช



ชนิดเดียวและเลิกปลูกข้าว ต้องซื้อข้าวกิน    เกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  ส่งผลต่อระบบนิเวศ และวิถี

ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน   ผลจากการปลูกข้าวโพดมาเป็นเวลานานบนพื้นที่มีความลาดชันมาก  ส่งผลให้เกิด

การพังทลายและชะล้างธาตุอาหารจากดิน ท้าให้เกษตรกรต้องลงทุนสูงขึ้นและไม่คุ้มทุน  จึงเป็นเหตุให้

เกษตรกร  ให้ความสนใจทางเลือกการเกษตรที่สร้างรายได้ใหม่  เช่น การท้าระบบการปลูกพืช ระบบเกษตร

ผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดในที่ลาดชัน การปลูกยางพารา และปลูกไม้โตเร็ว    เดิม

เกษตรกรนิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักอย่างเดียวตลอดทั้งปี ซึ่งการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ติดต่อกันตลอด

ปี  มีข้อเสียคือ  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช  และโรคพืชบางโรค  ประกอบ

กับราคาพืชผลไม่แน่นอน ท้าให้เกษตรกรประสบปัญหาอย่างมาก   ในการแก้ปัญหานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในพ้ืนที่ลาดชันเขตใช้น้้าฝนในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย

การปลูกผสมผสานกับการปลูกข้าวโพดเป็นพืชหลักน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรมี

รายได้เพ่ิมข้ึน  แก้ไขปัญหาการขาดความอุดมสมบูรณ์ของดินและแก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงและโรคของ

พืช และเป็นการท้าการเกษตรแบบยั่งยืน ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นท่ีลาด

ชันเขตใช้น้้าฝนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นปัญหาดังที่กล่าวมา 

7.อุปกรณ์และวิธีด้าเนินการ 

สิ่งที่ใช้ในการทดลอง  

- เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด  ลูกผสม  นครสวรรค์ 3   

- เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ 

- ปุ๋ยเคม ี

- สารเคมีก้าจัดวัชพืชและศัตรูพืช 

2 แบบและวิธีการทดลอง  

   2.1  แผนการทดลอง   ไม่มีแผนการทดลอง 

2.2  กรรมวิธี   มี 3 กรรมวิธี โดยทดสอบเป็นแปลงใหญ่   

-กรรมวิธีที่ 1 ปลูกข้าวไร่ในพ้ืนที่ร้อยละ30และปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่ร้อยละ70มีการไถพรวนน้อย   

-กรรมวิธีที่  2  ปลูกข้าวไร่ในพ้ืนที่ร้อยละ30และปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่ร้อยละ70มีการไถพรวน  



 ปกติ  

-กรรมวิธีที่  3 ข้าวโพด ไถพรวนปกติ 

วิธีด้าเนินการ 

ขัน้ตอนที่ 1  คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย  ด้าเนินงานทดสอบในพ้ืนที่ ต้าบลสะเดาะพง อ้าเภอเขาค้อ  

           จังหวัดเพชรบูรณ์  

ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกและเตรียมพันธุ์พืชที่จะใช้ทดลองปลูก  

 วิธีปฏิบัติการทดลอง   

1) เตรียมเมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร ด้าเนินการเตรียมพันธุ์ที่จะใช้ทดลองปลูก โดยเลือกใช้

ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม นครสวรรค์ 3   

2) การปฏิบัติดูแลรักษา เตรียมแปลงปลูก โดยการไถเตรียมดินตามปกติ  ในกรรมวิธีต่างๆ    ได้

เตรียมปลูกข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3 และข้าวไร่ ในระบบ ได้ด้าเนินการดังนี้  แปลงทดสอบ  ประมาณวันที่ 

20 เดือนมิถนุายนปลูกข้าวไร่ก่อนปลูกข้าวโพด     และเตรียมปลูกข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 3  ประมาณวันที่ 

25-27 เดือนมิถุนายน ปลูกข้าวโพด โดยใช้ พันธุ์นครสวรรค์ 3 ระยะปลูก 75 x 20 ซม. พ้ืนที่ปลูก 3 ไร่ และ

รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 30 กก. / ไร่ ใช้เมล็ด พันธุ์จ้านวน 3 กิโลกรัม/ไร่  5-7 

วันข้าวโพดเริ่มงอก   ฉีดพ่นสารเคมีก้าจัดวัชพืชคุมหญ้าใช้สารเคมีอะลาคลอร์และกรัมม๊อกโซนอัตรา 120 ซีซี/

น้้า 20 ลิตร    ใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์นครสวรรค์ 3 ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก. / ไร่ 

ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกข้อมูล 

- วันปลูก  วันออกดอก  วันเก็บเกี่ยว 

- วันปฏิบัติการดูแลรักษาต่างๆ 

- การระบาดของโรคและแมลง 

- วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

- ผลผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  

- ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 



ขั้นตอนที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูล   

- เปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน 

(Benefit  Cost  Ratio (BCR)) 

      BCR < 1  เป็นกิจกรรมที่ขาดทุนไม่ควรด้าเนินการ 

       BCR  = 1  เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการผลิตไม่ควรด้าเนินการ 

  BCR  > 1  เป็นกิจกรรมที่มีก้าไรสามารถท้าการผลิตได้ 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด้าเนินงาน  

เวลาและสถานที่  

ระยะเวลาด้าเนินการ ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2558  ด้าเนินงานทดสอบในพ้ืนที่ ต้าบลสะเดาะพง 

อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  

 

8.ผลการทดสอบและวิจารณ์ 

ผลการทดสอบ ปี 2555 (ตารางที่ 1) 
ผลการทดสอบปรากฏว่า   กรรมวิธีที่ 1 ปลูกข้าวไร่ในพ้ืนที่ร้อยละ30และปลูกข้าวโพดในพื้นที่ร้อยละ

70มีการไถพรวนน้อย  ได้ผลผลิตจากข้าวโพด  758 กก./ไร่ และข้าวไร่ 225 กก./ไร่ มีต้นทุนผันแปร  3,720  
และ 2,826   บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรทั้งระบบรวม 6,546 บาท/ไร่     มีรายได้จากข้าวโพด   4,548 บาท/ไร่  
และข้าวไร่   3,600 บาท/ไร่   มีรายได้ทั้งระบบรวม 8,148 บาท/ไร่      มีรายได้สุทธิจากข้าวโพดและข้าวไร่   
828  บาท/ไร่ และ  774 บาท/ไร่ตามล้าดับ   รวมผลตอบแทนสุทธิทั้งระบบ 1,602 บาท/ไร่  ค่า BCR  
เท่ากับ  1.24     

กรรมวิธีที่ 2    ปลูกข้าวไร่ในพ้ืนที่ร้อยละ30และปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่ร้อยละ70มีการไถพรวนปรกติ    
ได้ผลผลิตจากข้าวโพด  653 กก./ไร่ และข้าวไร่ 303 กก./ไร่ มีต้นทุนผันแปร  3,720  และ 2,826   บาท/ไร่ 
ต้นทุนผันแปรทั้งระบบรวม 6,546 บาท/ไร่     มีรายได้จากข้าวโพด   3,798 บาท/ไร่ และข้าวไร่   4,848 
บาท/ไร่   มีรายได้ทั้งระบบรวม 8,646 บาท/ไร่      มีรายได้สุทธิจากข้าวโพดและข้าวไร่   78  บาท/ไร่ และ  
2,022 บาท/ไร่ ตามล้าดับ    รวมผลตอบแทนสุทธิทั้งระบบ 2,100 บาท/ไร่ ค่า BCR  เท่ากับ  1.32     

กรรมวิธีที่ 3  ข้าวโพดอย่างเดียว มีการไถพรวนปรกติ  ได้ผลผลิตจากข้าวโพด  726 กก./ไร่ มีต้นทุน
ผันแปร  3,720  บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรทั้งระบบรวม 3,720 บาท/ไร่     มีรายได้จากข้าวโพด   4,356 บาท/



ไร่  มีรายได้ท้ังระบบรวม 4,356 บาท/ไร่      มีรายได้สุทธิจากข้าวโพด 636  บาท/ไร่ รวมผลตอบแทนสุทธิทั้ง
ระบบ636 บาท/ไร่  ค่า BCR  เท่ากับ  1.17     
ผลการทดสอบ ปี 2556 (ตารางที่ 2) 

ผลการทดสอบปรากฏว่า     กรรมวิธีที่ 1    ปลูกข้าวไร่ในพ้ืนที่ร้อยละ30และปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่
ร้อยละ70มีการไถพรวนน้อย   ได้ผลผลิตจากข้าวโพด  532 กก./ไร่ และข้าวไร่ 190 กก./ไร่ มีต้นทุนผันแปร  
4,152  และ 3,140   บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรทั้งระบบรวม 7,265 บาท/ไร่     มีรายได้จากข้าวโพด   5,081 
บาท/ไร่  ข้าวไร่   3,040 บาท/ไร่   มีรายได้ทั้งระบบรวม 8,121 บาท/ไร่      มีรายได้สุทธิจากข้าวโพดและ
ข้าวไร่   956  บาท/ไร่ และ  -100 บาท/ไร่ตามล้าดับ     รวมผลตอบแทนสุทธิทั้งระบบ856 บาท/ไร่  ค่า 
BCR  เท่ากับ  1.12     

กรรมวิธีที่ 2     ปลูกข้าวไร่ในพ้ืนที่ร้อยละ30และปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่ร้อยละ70มีการไถพรวนปรกติ
ได้ผลผลิตจากข้าวโพด  530 กก./ไร่ และข้าวไร่ 182 กก./ไร่ มีต้นทุนผันแปร  4,125  และ 3,140   บาท/ไร่ 
ต้นทุนผันแปรทั้งระบบรวม 7,625 บาท/ไร่   มีรายได้จากข้าวโพด   5,062 บาท/ไร่  ข้าวไร่   2,912 บาท/ไร่   
มีรายได้ทั้งระบบรวม 7,974 บาท/ไร่      มีรายได้สุทธิจากข้าวโพดและข้าวไร่   937  บาท/ไร่ และ  -228 
บาท/ไร่ตามล้าดับ     รวมผลตอบแทนสุทธิทั้งระบบ709 บาท/ไร่  ค่า BCR  เท่ากับ  1.10     

กรรมวิธีที่ 3     ข้าวโพดอย่างเดียว มีการไถพรวนปรกติ  ได้ผลผลิตจากข้าวโพด  605 กก./ไร่ มี
ต้นทุนผันแปร  4,125  บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรทั้งระบบรวม 4,125 บาท/ไร่     มีรายได้จากข้าวโพด   5,778 
บาท/ไร่  มีรายได้ทั้งระบบรวม 5,778 บาท/ไร่      มีรายได้สุทธิจากข้าวโพด 1,653 บาท/ไร่ รวมผลตอบแทน
สุทธิทั้งระบบ1,653  บาท/ไร่  ค่า BCR  เท่ากับ  1.40    
ผลการทดสอบ ปี 2557  ได้ขยายผลให้กับเกษตรกร 2 ราย โดยใช้ระบบของกรรมวิธีปลูกข้าวไร่ในพ้ืนที่ร้อย
ละ30และปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่ร้อยละ70มีการไถพรวนปรกต ิขยายผล (ตารางที่ 3) 

เกษตรกรคนที่ 1     ปลูกข้าวไร่ในพ้ืนที่ร้อยละ30และปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่ร้อยละ70มีการไถพรวน
ปรกติ  ได้ผลผลิตจากข้าวโพด  845 กก./ไร่ และข้าวไร่ 580 กก./ไร่ มีต้นทุนผันแปร  5,743  และ 4,176   
บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรทั้งระบบรวม 9,919 บาท/ไร่   มีรายได้จากข้าวโพด   5,746 บาท/ไร่ และข้าวไร่   
9,280 บาท/ไร่   มีรายได้ทั้งระบบรวม 15,026 บาท/ไร่  มีรายได้สุทธิจากข้าวโพดและข้าวไร่   3  บาท/ไร่ 
และ  5,104  บาท/ไร่ตามล้าดับ     รวมผลตอบแทนสุทธิทั้งระบบ5,107  บาท/ไร่  ค่า BCR  เท่ากับ  1.51     

เกษตรกรคนที่ 2   ปลูกข้าวไร่ในพ้ืนที่ร้อยละ30และปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่ร้อยละ70มีการไถพรวน
ปรกติ   ได้ผลผลิตจากข้าวโพด  897 กก./ไร่ และข้าวไร่ 490 กก./ไร่ มีต้นทุนผันแปร  6,130  และ 3,528   
บาท/ไร่  ต้นทุนผันแปรทั้งระบบรวม 9,631 บาท/ไร่   มีรายได้จากข้าวโพด   6,100 บาท/ไร่และ ข้าวไร่   
7,840 บาท/ไร่   มีรายได้ทั้งระบบรวม 13,940 บาท/ไร่   มีรายได้สุทธิจากข้าวโพดและข้าวไร่   -3  บาท/ไร่ 
และ  4,312 บาท/ไร่ตามล้าดับ   รวมผลตอบแทนสุทธิทั้งระบบ4,309  บาท/ไร่  ค่า BCR  เท่ากับ  1.44 

โดยรวมเฉลี่ยแล้วพบว่า ได้ผลผลิตจากข้าวโพด  871 กก./ไร่ และข้าวไร่ 535 กก./ไร่ มีต้นทุนผันแปร  
5,973  และ 3,852 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรทั้งระบบรวม 9,775 บาท/ไร่     มีรายได้จากข้าวโพด   5,923 
บาท/ไร่  และข้าวไร่   8,560 บาท/ไร่   มีรายได้ทั้งระบบรวม 14,483 บาท/ไร่   มีรายได้สุทธิจากข้าวโพดและ



ข้าวไร่  -50 บาท/ไร่และ    4,658 บาท/ไร่ตามล้าดับ   รวมผลตอบแทนสุทธิทั้งระบบ4,658  บาท/ไร่  ค่า 
BCR  เท่ากับ  1.48 (ตารางที่ 3) 
ความพีงพอใจ                           
 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรจ้านวน 15 คนเกี่ยวกับความพึงพอใจการศึกษาระบบการปลูกพืชที่มี
ข้าวโพดเป็นพืชหลักในพ้ืนที่ดอนเขตใช้น้้าฝนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวัดคะแนนความพึงพอใจ 9 ด้านด้วยกัน
ได้แก่    1. ความพึงพอใจพันธุ์ข้าวโพดแนะน้าในระบบ  2.ความพึงพอใจพันธุ์พืชแนะน้าในระบบ   3.ความพึง
พอใจการปลูกเตรียมพ้ืนที่และระยะปลูก  4.ความพึงพอใจของการดูแลรักษา   5.ความพึงพอใจของปริมาณ
ผลผลิตในระบบการปลูกพืช   6.ความพึงพอใจของรายได้จากระบบปลูกพืช   7.ความพึงพอใจของการตรง
ความต้องการผลผลิตพืชในระบบปลูกพืชของตลาด   8.ความพึงพอใจของระบบปลูกพืชที่น้าไปใช้สอดคล้อง
ความต้องการและ  และ 9. ความพึงพอใจของการได้รับความรู้ระบบปลูกพืช พบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบค้าถามเป็น
เพศชายร้อยละ 53.3 ส่วนเพศหญิงเป็นผู้ตอบค้าถามร้อยละ 46.7 ตามล้าดับ (ตารางที่ 4)   โดยช่วงอายุมาก
ที่สุดเป็นช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 73.3    ช่วงอายุ 36 - 45 ปี ร้อยละ 13.3  และช่วงอายุ  26- 35 
ปี ร้อยละ 13.3  ตามล้าดับ (ตารางที่ 5)  ผู้ตอบส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  อาชีวศึกษา และปริญญาตรี คิดเป็นเป็นร้อยละ 20.0  26.7 20.0  20.0  และ 13.3  
ตามล้าดับ (ตารางที่ 6)  ทัง้ 9 ดา้นมีความพึงพอใจดังนี้ 
 ด้านที่ 1.เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านพันธุ์ข้าวโพดแนะน้าในระบบ มากที่สุด   มาก และน้อย คิด
เป็นร้อยละ  26.7   60.0 และ 13.3 ตามล้าดับ  (ตารางที่ 7) 
 
 ด้านที่ 2.เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านพันธุ์พืชแนะน้าในระบบ   มากที่สุด  มาก  ปานกลาง และ
น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  13.3  26.7  33.3  และ 26.7 ตามล้าดับ (ตารางที่ 8) 
 

ด้านที่ 3.เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านการปลูก เตรียมพ้ืนที่และ ระยะปลูก  มากที่สุด   มาก ปาน
กลาง และน้อย คิดเป็นร้อยละ  6.7  80.0 6.7 และ 6.7 ตามล้าดับ (ตารางที่ 9) 

 
 ด้านที่ 4.เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านความพึงพอใจของการดูแลรักษา  มากที่สุด   มาก ปานกลาง 
และน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  26.7  46.7  20.0 และ 6.7 ตามล้าดับ (ตารางที่ 10) 
 

 ด้านที่ 5.เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านปริมาณผลผลิตในระบบการปลูกพืช  มากที่สุด   มาก ปาน
กลาง น้อย  และน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ  6.7  53.3  13.3  6.7 และ 20.0 ตามล้าดับ (ตารางที่ 11) 
 
 ด้านที่ 6.เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านรายได้จากระบบปลูกพืช   มากที่สุด มาก  ปานกลางและน้อย
ที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  13.3  53.3  13.3  และ 20.0 ตามล้าดับ (ตารางที่ 12) 
 



 ด้านที่ 7.เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านตรงความต้องการผลผลิตพืชในระบบปลูกพืชของตลาด  มาก 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  60.0 และ 40.0 ตามล้าดับ (ตารางที่ 13) 
 

ด้านที่ 8.เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านระบบปลูกพืชที่น้าไปใช้สอดคล้องความต้องการ  มากที่สุด   
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  6.7   46.7  13.3  20.0 และ 13.3 ตามล้าดับ (ตารางที่ 
14) 

ด้านที่ 9.เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านการได้รับความรู้ระบบปลูกพืช  มากที่สุด   มาก ปานกลาง 
น้อยและน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  6.7  66.7  6.7  13.3 และ 6.7 ตามล้าดับ (ตารางที่ 15) 
9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   
สรุป 

1. ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ของการปลูกพืชในระบบปลูกข้าวไร่ในพ้ืนที่ร้อยละ30และปลูกข้าวโพดใน
พ้ืนที่ร้อยละ70 มีการไถพรวนปรกติให้ผลตอบแทนดีที่สุดเมื่อ ขยายผลให้กับเกษตรกร  โดยที่เกษตรกรคนที่1
ให้ผลตอบแทนสุทธิทั้งระบบรวม  5,107  บาท/ไร่คิดเป็นร้อยละ 51.48  ค่า BCR  เท่ากับ  1.51    เกษตรกร
คนที่ 2 ให้ผลตอบแทนสุทธิทั้งระบบรวม  4,309  บาท/ไร่คิดเป็นร้อยละ 44.74  ค่า BCR  เท่ากับ  1.44   
(ตารางที่ 3) 

2. เกษตรกรยอมรับระบบการปลูกพืชผสมผสานในพ้ืนที่ลาดชันเขตใช้น้้าฝนภาคเหนือตอนล่าง จาก
ระบบต้นแบบที่มี การปลูกข้าวไร่พ้ืนที่ร้อยละ 30 ร่วมกับการปลูกข้าวโพดพ้ืนที่ร้อยละ70 และมีการไถพรวน
ปรกติ อีกท้ังตัวเกษตรกรเอง มีพ้ืนฐานในเรื่องของการปลูกข้าวไร่และข้าวโพดมาก่อน สามารถท้าให้เกษตรกร
มีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีความม่ันคงด้านอาหาร 

3.จากการสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับความพึงพอใจการศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเป็นพืช
หลักในพื้นที่ลาดชันเขตใช้น้้าฝนจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบค้าถามเป็นเพศชายร้อยละ 53.3  โดย
ช่วงอายุมากที่สุดเป็นช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 73.3    ผู้ตอบส่วนใหญ่จบการศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ  26.7 (ตารางที่ 6)  มีความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ด้านที่1 มีความพึงพอใจด้านพันธุ์ข้าวโพด
แนะน้าในระบบ    คิดเป็นร้อยละ  26.7   (ตารางที่ 7) ด้านที่2 มีความพึงพอใจด้านพันธุ์พืชแนะน้าในระบบ  
คิดเป็นร้อยละ  13.3 (ตารางที่ 8)  ด้านที่3.มีความพึงพอใจด้านการปลูก เตรียมพ้ืนที่และ ระยะปลูก    คิด
เป็นร้อยละ  6.7  (ตารางที่ 9)  ด้านที่4.มีความพึงพอใจด้านความพึงพอใจของการดูแลรักษา   คิดเป็นร้อยละ  
26.7  (ตารางที่ 10)   ด้านที่5 มีความพึงพอใจด้านปริมาณผลผลิตในระบบการปลูกพืช    คิดเป็นร้อยละ  
6.7  (ตารางที่ 11)  ด้านที่6.มีความพึงพอใจด้านรายได้จากระบบปลูกพืช คิดเป็นร้อยละ  13.3  (ตารางที่ 12) 
ด้านที่8 มีความพึงพอใจด้านระบบปลูกพืชที่น้าไปใช้สอดคล้องความต้องการ คิดเป็นร้อยละ  6.7  (ตารางที่ 
14) และ  ด้านที9่ มีความพึงพอใจด้านการได้รับความรู้ระบบปลูกพืช คิดเป็นร้อยละ  6.7  (ตารางที่ 15) 
ด้านที่8 มีความพึงพอใจด้านระบบปลูกพืชที่น้าไปใช้สอดคล้องความต้องการ คิดเป็นร้อยละ  6.7  (ตารางที่ 
14) และ ด้านที่9 มีความพึงพอใจด้านการได้รับความรู้ระบบปลูกพืช คิดเป็นร้อยละ  6.7  (ตารางที่ 15)  ส่วน



ด้านที่7 มีความพึงพอใจด้านตรงความต้องการผลผลิตพืชในระบบปลูกพืชของตลาด  มาก คิดเป็นร้อยละ  
60.0 (ตารางที่ 13) 
10.การน้าไปใช้ประโยชน์ 

สามารถส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ลาดชันจังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณในพ้ืนที่ใช้น้้าฝนสามารถด้าเนินการ
ปลูกพืชให้เป็นระบบผสมผสาน โดยระบบที่เป็นไปได้คือ ระบบต้นแบบที่มี การปลูกข้าวไร่พ้ืนที่ร้อยละ 30 
ร่วมกับการปลูกข้าวโพดพ้ืนที่ร้อยละ70และมีการไถพรวนปรกติ  เป็นอีกแนวทางหนึ่งของเกษตรทางเลือกที่จะ
เพ่ิมรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรในพ้ืนและมีความมั่นคงด้านอาหารที่มีการปลูกข้าวไร่ในระบบ 
 
11.ค้าขอบคุณ 

คณะผู้ท้าวิจัยโครงการฯ ขอขอบ ดร.สมชาย บุญประดับ  ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปลูกพืชภาคเหนือตอนล่าง 
ที่ให้ค้าปรึกษาในการวางผังแปลงทดสอบ การเก็บข้อมูลงานทดสอบ การค้านวณผลผลิต การเขียนผลงานวิจัยและ
ขอขอบพระคุณเกษตรกรต้าบลสะเดาะพง อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ
ในการด้าเนินการให้ลุล่วงไปด้วยดี 
 
12.เอกสารอ้างอิง 
สาวิตร มีจุ้ย และพิชัย สุรพลไพบูลย์. 2551. โครงการการพัฒนาทางเลือกระบบเกษตรที่เหมาะสมเพ่ือทดแทน

การปลูกข้าวโพดบนพ้ืนที่ลาดชันโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของจังหวัดน่าน. เครือข่ายวิจัยเพ่ือการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน. ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

อภิพรรณ พุกภักดี. 2526. ระบบการปลูกพืช. ภาควิชาพืชไร่นา,คณะเกษตรศาสตร์ ,หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



13.ภาคผนวก 

ตารางที่ 1    ผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ของกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีของเกษตรใน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2555 

กรรมวิธ ี วิธีปฏิบัต ิ ผลผลติ ราคาขาย ต้นทุนผันแปร รวม รายได ้ รวม ผลตอบแทนสุทธิ ผลตอบแทนสุทธิทั้งระบบ BCR 

(กก./ไร่) (บาท./กก.) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่)  

  ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 758 6.00 3,720  4,548  828   
กรรมวิธีท่ี 1 ข้าวไร ่ 225 16.00 2,826 6,546 3,600 8,148 774 1,602 1.24 

 (ไถพรวนน้อย)          

  ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 633 6.00  3,720  3,789   78    
กรรมวิธีท่ี 2 ข้าวไร ่ 303 16.00 2,826 6,546 4,848 8,646 2,022 2,100 1.32 

 (ไถพรวนปกต)ิ          

กรรมวิธ ี ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 726 6.20 3,720  4,356  -   
เกษตรกร     3,720  4,356 636 636 1.17 

(เปรียบเทียบ)           
 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 2    ผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ของกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีของเกษตรใน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2556 

กรรมวิธ ี วิธีปฏิบัต ิ ผลผลติ ราคาขาย ต้นทุนผันแปร รวม รายได ้ รวม ผลตอบแทนสุทธิ ผลตอบแทสุทธิทั้งระบบ BCR 

(กก./ไร่) (บาท./กก.) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่)  

  ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 532 9.55 4,125  5,081  956   
กรรมวิธีท่ี 1 ข้าวไร ่ 190 16.00 3,140 7,265 3,040 8,121 -100 856 1.12 

 (ไถพรวนน้อย)          

  ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 530 9.55  4,125  5,062  937    
กรรมวิธีท่ี 2 ข้าวไร ่ 303 16.00 3,140 7,265 2,912 7,974 -228 709 1.10 

 (ไถพรวนปกต)ิ          

กรรมวิธ ี ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 605 9.55 4,125  5,778  -   
เกษตรกร     4,125  5,778 1,653 1,653 1.40 

(เปรียบเทียบ)           

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที่ 3    ผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ของกรรมวิธีของเกษตร(ในแปลงขยายผล) จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2557 
กรรมวิธ ี วิธีปฏิบัต ิ ผลผลติ ราคาขาย ต้นทุนผัน

แปร 
รวม รายได ้ รวม ผลตอบแทนสุทธิ ผลตอบแทนสุทธิทั้งระบบ BCR 

(กก./ไร่) (บาท./กก.) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่)  

เกษตรกร  ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 845 6.80 5,743  5,746  3   
คนท่ี1 ข้าวไร ่ 580 16.00 4,176 9,919 9,280 15,026 5,104 5,107 1.51 

           
       ผลตอบแทน    
       ร้อยละ 51.48   
           

เกษตรกร  ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 897 6.80  6,130  6,100  -3    
คนท่ี2 ข้าวไร ่ 490 16.00 3,528 9,631 7,840 13,940 4,312 4,309 1.44 

           
       ผลตอบแทน    
       ร้อยละ 44.74   
           

 เฉลี่ย ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 871 6.80 5,973  5,923  -50    
 ข้าวไร ่ 535 16.00 3,852 9,775 8,560 14,483 4,708 4,658 1.48 



           
       ผลตอบแทน    
       ร้อยละ 48.16   
           



ตารางที่ 4 เพศผู้ตอบสัมภาษณ์ 
เพศ ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
หญิง 7 46.7 46.7 
ชาย 8 53.3 53.3 
รวม 15 100.0 100.0 

 
ตารางที ่5  ช่วงอายุผู้ตอบสัมภาษณ์ 

ช่วงอายุ ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
26- 35 ปี 2 13.3 13.3 
36 - 45 ปี 2 13.3 13.3 
45 ปีขึ้นไป 11 73.3 73.3 

รวม 15 100.0 100.0 
 

ตารางที ่6 ระดับการศึกษาของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
 ระดับการศึกษา ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
ประถมศึกษา 3 20.0 20.0 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 26.7 26.7 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 20.0 20.0 
อาชีวศึกษา(ปวช/ปวส) 3 20.0 20.0 
ปริญญาตรี 2 13.3 13.3 

รวม 15 100.0 100.0 
                                
                          
 

ตารางที ่7 ความพึงพอใจพันธุ์ข้าวโพดแนะน้าในระบบ 

ระดับคะแนน ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
น้อย 2 13.3 13.3 
มาก 9 60.0 60.0 
มากที่สุด 4 26.7 26.7 

รวม 15 100.0 100.0 
 

ตารางที ่8 ความพึงพอใจพันธุ์พืชแนะน้าในระบบ   
ระดับคะแนน ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
น้อยที่สุด 4 26.7 26.7 
ปานกลาง 5 33.3 33.3 



มาก 4 26.7 26.7 
มากที่สุด 2 13.3 13.3 
รวม 15 100.0 100.0 
                           
 ตารางที ่9 ความพึงพอใจ การปลูก เตรียมพื้นทีแ่ละ ระยะปลูก  
ระดับคะแนน ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
น้อย 1 6.7 6.7 
ปานกลาง 1 6.7 6.7 
มาก 12 80.0 80.0 
มากที่สุด 1 6.7 6.7 

รวม 15 100.0 100.0 
               
ตารางที ่10 ความพึงพอใจของการดูแลรักษา            
ระดับคะแนน ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
น้อยที่สุด 1 6.7 6.7 
ปานกลาง 3 20.0 20.0 
มาก 7 46.7 46.7 
มากที่สุด 4 26.7 26.7 
รวม 15 100.0 100.0 
 
ตารางที ่11  ความพึงพอใจของปริมาณผลผลิตในระบบการปลูกพืช 
ระดับคะแนน ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
น้อยที่สุด 3 20.0 20.0 
น้อย 1 6.7 6.7 
ปานกลาง 2 13.3 13.3 
มาก 8 53.3 53.3 
มากที่สุด 1 6.7 6.7 
รวม 15 100.0 100.0 
 
ตารางที ่12 ความพึงพอใจของรายได้จากระบบปลูกพืช                     
ระดับคะแนน ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
น้อยที่สุด 3 20.0 20.0 



ปานกลาง 2 13.3 13.3 
มาก 8 53.3 53.3 
มากที่สุด 2 13.3 13.3 

รวม 15 100.0 100.0 
                           
 
 
 
 
ตารางที ่13 ความพึงพอใจของการตรงความต้องการผลผลิตพืชในระบบปลูกพืชของตลาด                       
ระดับคะแนน ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
ปานกลาง 6 40.0 40.0 
มาก 9 60.0 60.0 

รวม 15 100.0 100.0 
 
ตารางที ่14 ความพึงพอใจของระบบปลูกพืชที่น้าไปใช้สอดคล้องความต้องการ                       
ระดับคะแนน ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
น้อยที่สุด 2 13.3 13.3 
น้อย 3 20.0 20.0 
ปานกลาง 2 13.3 13.3 
มาก 7 46.7 46.7 
มากที่สุด 1 6.7 6.7 
รวม 15 100.0 100.0 
 
ตารางที ่15 ความพึงพอใจของการได้รับความรู้ระบบปลูกพืช  

 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน ความถ่ี ร้อยละ ร้อยละสะสม 
น้อยที่สุด 1 6.7 6.7 
น้อย 2 13.3 13.3 
ปานกลาง 1 6.7 6.7 
มาก 10 66.7 66.7 
มากที่สุด 1 6.7 6.7 
รวม 15 100.0 100.0 



 

ตารางที่ 16    แสดงปฏิทินการปลูกพืช   

 

แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจโครงการระบบการปลูกพืชเขตใช้น้้าฝนภาคเหนือตอนล่าง 
1. ชื่อผู้สัมภาษณ์     เพศหญิง     เพศชาย (นาง นางสาว นาย)..................................................................... 
2. อายุ        ต่้ากว่า 25ปี     อายุ26-35 ปี        อายุ36-45ปี        อายุมากกว่า45 ปีขึ้นไป                 
3. ระดับการศึกษา       ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น             มัธยมศึกษาตอนปลาย       
    อาชีวศึกษา(ปวช)              ปริญญาตรี                        

หัวข้อ                ระดับความเหมาะสม  
 มากที่สุด  มาก  ปานลาง  น้อย น้อยที่สุด 

1.ความพึงพอใจพันธุ์ข้าวโพดแนะน้าในระบบ      
2.ความพึงพอใจพันธุ์พืชแนะน้าในระบบ      
3.ความพึงพอใจการปลูก เตรียมพ้ืนที่และ ระยะปลูก      
4.ความพึงพอใจของการดูแลรักษา                 
5.ความพึงพอใจของปริมาณผลผลิตในระบบการปลูกพืช      
6.ความพึงพอใจของรายได้จากระบบปลูกพืช      
7.ความพึงพอใจของการตรงความต้องการผลผลิตพืชใน
ระบบปลูกพืชของตลาด                       

     

8.ความพึงพอใจของระบบปลูกพืชที่น้าไปใช้สอดคล้องความ
ต้องการ                       

     

9.ของการได้รับความรู้ระบบปลูกพืช      

 



 

 

 
         ภาพที ่1แสดงชุดดิน ในพ้ืนที่อ้าเภอขเค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 



 

         ภาพที ่2 แสดงผังรูปแบบการทดสอบ ในพ้ืนที่อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   
ภาพที่ 2 แสดงปริมาณน้้าฝนในพ้ืนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

                       



  

  
                   ภาพที่ 3 แสดงกิจกรรม ในพ้ืนที่อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 


