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บทคัดย่อ 

  ด้ำเนินกำรทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือให้ได้รูปแบบระบบกำรปลูกพืชหลังนำในพ้ืนที่ระดับน้้ำใต้

ดินตื้นเขตใช้น้้ำฝน ที่เหมำะสมกับพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ในปี 2557 ได้ด้ำเนินกำรคัดเลือกพ้ืนที่บ้ำนยำงสว่ำง  

ต้ำบลยำงสว่ำง อ้ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  โดยมีเกษตรกรเข้ำร่วมงำนทดสอบกำรพัฒนำรูปแบบฯ 

ดังกล่ำว จ้ำนวน 5 รำย จำกกำรวิเครำะห์พ้ืนที่พบว่ำเกษตรกรมีกิจกรรมกำรท้ำนำเป็นหลัก และจำกเวที

สัมมนำเกษตรกรพบว่ำปัญหำหลักคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีกำรปลูกพืชหลังนำ ในขณะที่พ้ืนที่ดังกล่ำวมี

ปัจจัยทำงกำยคือระดับน้้ำใต้ดินที่ตื้นซึ่งเอ้ืออ้ำนวยต่อกำรปลูกพืชหลังนำในฤดูแล้ง ท้ำให้เกษตรกรขำดรำยได้

จำกภำคกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง จึงวำงแผนร่วมกับเกษตรกรที่สมัครใจร่วมพัฒนำระบบปลูกพืชอย่ำงยั่งยืน

เขตพ้ืนที่น้้ำใต้ดินตื้น โดยในปีเพำะปลูก 2556/2557 ด้ำเนินกำรทดสอบระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) 

ปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียว 2) ข้ำว – ข้ำวโพด 3) ข้ำว – ถั่วลิสง จำกกำรทดลองพบว่ำประสบปัญหำฝนหลงฤดู 

ข้ำวโพดเสียหำยทั้งหมด ไม่สำมำรถเก็บผลผลิตได้ ส่วนถั่วลิสงเก็บผลผลิตได้จ้ำนวน 2 รำย ได้ผลผลิตน้้ำหนัก

สดเฉลี่ย 296 กก./ไร่ มีรำยได้สุทธิเฉลี่ย 4,250 บำท/ไร่  ในปี 2557/2558 จึงได้วำงแผนท้ำกำรทดสอบซ้้ำ

ระบบเดิมคือ 1) ปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียว 2) ข้ำว – ข้ำวโพด 3) ข้ำว – ถั่วลิสง มีเกษตรกรร่วมทดสอบ 

จ้ำนวน 6 รำย จำกกำรทดลองพบว่ำ เกษตรกรปลูกข้ำวอย่ำงเดียวให้ผลผลิตเฉลี่ย 596 กก./ไร่ มีรำยได้สุทธิ 

4,987 บำท/ไร่ ส่วนเกษตรกรปลูกข้ำวโพดฝักสดหลังนำ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,881 กก./ไร่ เกษตรกรมีรำยได้

เฉลี่ยสุทธิ 9,817 บำท/ไร่ ในขณะที่กำรปลูกถ่ัวลิสงหลังนำ ให้ผลผลิตน้้ำหนักสดเฉลี่ย 372 กก./ไร่ เกษตรกรมี

รำยได้เฉลี่ยสุทธิ 8,057 บำท/ไร่  

  จำกกำรทดลองพบว่ำรูปแบบระบบกำรปลูกพืชทั้ง 2 รูปแบบคือ 1) ข้ำว – ข้ำวโพด และ 2) 

ข้ำว – ถั่วลิสง เป็นระบบกำรปลูกพืชที่สำมำรถพัฒนำขึ้นได้โดยสอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่ที่มีศักยภำพในกำร

ปลูกพืชหลังนำ นับเป็นทำงเลือกเพ่ือเพ่ิมรำยได้ของเกษตรกร และเพ่ิมควำมหลำกหลำยทำงชี วภำพ สร้ำง

ควำมยั่งยืนขึ้นในระบบดังกล่ำว แต่ระบบกำรปลูก ข้ำว – ข้ำวโพด เป็นระบบที่เกษตรกรเลือกใช้ในกำร

เพำะปลูก เนื่องจำกเป็นระบบที่เข้ำกับลักษณะทำงเศรษฐกิจและสังคมในสภำพพ้ืนที่ดังกล่ำวมำกท่ีสุด 



ค้าน้า 

ในช่วงระยะเวลำ 30 ปีที่ผ่ำนมำตั้งแต่เริ่มมีกำรใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กำรเกษตรประเทศไทยได้ถูกผลักดันเข้ำสู่ระบบเกษตรกรรมแผนใหม่ ซึ่งเน้นไปที่ระบบธุรกิจกำรค้ำสนับสนุน

กำรปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดปัญหำมำกมำยแก่เกษตรกรรำยย่อย เช่น ปัญหำควำม

เสี่ยงของรำคำและปริมำณผลผลิตที่ได้รับ ปัญหำควำมยำกจนและหนี้สิน ปัญหำควำมล้มเหลวของชุมชน ท้ำ

ให้ เกษตรกรไม่มีควำมมั่นคงในกำรด้ำรงชีพของตนเอง เกิดกำรอพยพแรงงำนจำกภำคเกษตรเข้ำสู่

ภำคอุตสำหกรรมและบริกำรเพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิดกำรล่มสลำยของครอบครัวไทย นอกจำกนี้ยังมีปัญหำกำรเสื่อม

โทรมของระบบนิเวศ ในขณะที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ นครรำชสีมำ 

บุรีรัมย์ มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร อุบลรำชธำนี และอ้ำนำจเจริญ มีพ้ืนที่กำรเกษตร

ประมำณ 31.11 ล้ำนไร่ ประกอบด้วยพ้ืนที่นำ 26.96 ล้ำนไร่ พ้ืนที่พืชไร่ 5.84 ล้ำนไร่ และพ้ืนที่ไม้ผล 1.31 

ล้ำนไร่ กำรผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส้ำคัญในปี 2556 ได้แก่ กำรปลูกข้ำวนำปี มีพ้ืนที่ปลูก 23.95 ล้ำนไร่ มัน

ส้ำปะหลัง 2.80 ล้ำนไร่ ยำงพำรำ 1.43 ล้ำนไร่ อ้อยโรงงำน 1.31 ล้ำนไร่ และ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.70 ล้ำนไร่ 

(ส้ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2558) กำรท้ำกำรเกษตรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยย่อย ซึ่งมักจะประสบ

ปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรผลิตตลอดเวลำทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น ปัญหำดังกล่ำวส่งผลกระทบทั้ง

ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ท้ำให้เกษตรกรมีฐำนะยำกจน จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ประเด็นปัญหำของ

เกษตรกรในพ้ืนที่พบว่ำ ปัญหำแต่ละพ้ืนที่แตกต่ำงกันไป แต่ปัญหำส้ำคัญที่พบได้แก่ โครงสร้ำงกำรผลิตทำง

กำรเกษตรของภำคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นอยู่กับพืชหลักไม่กี่ชนิด คือ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับข้ำว มันส้ำปะหลัง 

ยำงพำรำ อ้อย หำกปีใดรำคำผลผลิตเกษตรเหล่ำนี้ตกต่้ำจะมีผลกระทบต่อรำยได้ของเกษตรกรเป็นอย่ำงมำก 

จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำงที่มีพ้ืนที่ปลูกข้ำวนำปีเป็น

พืชหลัก โดยส้ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, (2556) รำยงำนว่ำจังหวัดสุรินทร์มีพ้ืนที่ปลูกข้ำวนำปี 2,173,938 

ไร่ และมีพ้ืนที่ปลูกข้ำวนำปรังซึ่งอำศัยน้้ำจำกระบบชลประทำน จ้ำนวน 55,962 ไร่ จำกพ้ืนที่ชลประทำนรวม

ทั้งสิ้น 416,207 ไร่ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำหลังจำกปลูกข้ำวนำปี เกษตรกรจะต้องมีกำรปลูกพืชหลังนำจึงจะมีรำยได้

จำกภำคกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีข้อจ้ำกัดในเรื่องของน้้ำอันเป็นปัจจัยส้ำคัญที่จะใช้ในกำรเจริญเติบโตพืช 

ดังนั้นกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตทำงกำรเกษตรเป็นแนวทำงที่จะช่วยแก้ไขปัญหำดังกล่ำว และต้องมีกำร

จัดกำรด้ำนกำรตลำด ส้ำหรับผลิตผลใหม่ที่มำทดแทนด้วย (นิรันดร,์ 2544)  ดังนั้นจึงควรส่งเสริมกำรปลูกพืชที่

เหมำะสมกับสภำพดินและสภำพภูมิศำสตร์ ให้ควำมรู้แก่ประชำชนเรื่องกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม ตลอดจน

กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชแบบไร่นำสวนผสม หรือท้ำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ของพระบำทสมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัว จำกประเด็นปัญหำต่ำงๆ ของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ท้ำให้ระบบกำรผลิตไม่มีควำมยั่งยืน 



ทั้งด้ำนผลผลิต คุณภำพ และรำยได้ เกษตรกรยังคงมีกำรพ่ึงพำปัจจัยภำยนอกอยู่มำก โดยเฉพำะปุ๋ยเคมีและ

สำรเคมีป้องกันก้ำจัดศัตรูพืช ขำดควำมหลำกหลำยของกิจกรรมทำงกำรเกษตร และขำดควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพของพืชปลูก ท้ำให้รำยได้ต่้ำ เกิดสภำพนิเวศน์เกษตรที่ไม่ยั่งยืน ดังนั้นจึงควรศึกษำหำแนวทำงกำรวิจัย

และระบบกำรปลูกพืชที่เหมำะสมทั้งในเขตพ้ืนที่ใช้น้้ำฝนและในพ้ืนที่เขตชลประทำน โดยยึดหลักตำมแนว

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด้ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงเน้นควำมส้ำคัญในกำร

จัดกำรทรัพยำกรระดับไร่นำในลักษณะที่จะมุ่งใช้ประโยชน์จำกธรรมชำติ  ซึ่งจะมีควำมสอดคล้องกับวิธีกำรที่

ส้ำคัญของพระองค์อีกประกำรหนึ่งคือ กำรประหยัด ทรงเน้นควำมจ้ำเป็นที่จะลดค่ำใช้จ่ำยในกำรท้ำมำหำกิน

ของเกษตรกรลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยอำศัยพึ่งพิงธรรมชำติเป็นปัจจัยส้ำคัญ 

 

วิธีด้าเนินการ 

ด้ำเนินกำรทดสอบเทคโนโลยี โดยเกษตรกรมีส่ วนร่วมทุกขั้นตอน  (participatory 

methodologies) ร่วมกับกำรใช้แนวทำงด้ำเนินงำนตำมแนวทำงวิจัยระบบกำรท้ำฟำร์ม  Farming  system  

research : FSR  ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (Shaner และคณะ (1982)) คือ 1) คัดเลือกพ้ืนที่ 2) วิ เครำะห์

พ้ืนที่ ร่วมกับกำรวิเครำะห์ปัญหำแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม  โดยกำรจัดเวทีเสวนำเพ่ือวิเครำะห์ประเด็นปัญหำ

เชิงระบบ 3) วำงแผนงำนทดสอบเทคโนโลยีโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม เพ่ือแก้ปัญหำเชิงระบบที่ได้โดยให้มีควำม

สอดคล้องกับลักษณะทำงกำยภำพ ชีวภำพของพ้ืนที่และเข้ำกับเงื่อนไขของเกษตรกรและท้องถิ่น  4) 

ด้ำเนินกำรทดสอบเทคโนโลยีโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตำมที่ได้วำงแผน  โดยเน้นกำรมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลำง

ของกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ บันทึกข้อมูล วิเครำะห์ผลร่วมกับเกษตรกร เสวนำเพ่ือสรุปและประเมินผลร่วมกัน  

5) ขยำยผลกำรทดสอบเทคโนโลยีที่ได้สู่เกษตรกรที่ยอมรับและมีเงื่อนไขที่สอดคล้องกัน สำมำรถน้ำไป

ประยุกต์ใช้ได้ โดยมีกรรมวิธี คือ ในปีเพำะปลูก 2556 / 2557 ด้ำเนินกำรทดสอบระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ 

1) กรรมวิธีปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียว 2) กรรมวิธี ข้ำว – ข้ำวโพด 3) กรรมวิธี ข้ำว – ถั่วลิสง และในปีเพำะปลูก 

2557 / 2558 ได้ด้ำเนินกำรทดสอบระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) ปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียว 2) ข้ำว – ถั่ว

ลิสง 3) ข้ำว – ข้ำวโพด  

 

สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) พันธุ์พืช  :  ถั่วลิสง พันธุ์ขอนแก่น 6 พันธุ์ไทนำน 9  ข้ำวโพดข้ำวเหนียวพันธุ์

ชัยนำท 84-1 ข้ำวโพดข้ำวเหนียวพันธุ์สวีทไวท์  2) วัสดุปรับปรุงดิน/ระบบกำรผลิต :  ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ไร

โซเบียม ยิปซั่ม 



การบันทึกข้อมูล ปฏิบัติดังนี้ 1) บันทึกข้อมูลด้ำนกำยภำพ ได้แก่ ข้อมูลดิน น้้ำ ลักษณะพ้ืนที่ ระดับน้้ำใต้ดินฯ 

2) บันทึกข้อมูลด้ำนชีวภำพ ได้แก่ จ้ำนวนชนิดกิจกรรม ผลผลิตพืช กำรท้ำลำยของโรค-แมลงศัตรูพืช เป็นต้น 

3) บันทึกข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจสังคม ได้แก่ กำรใช้แรงงำน ต้นทุนกำรผลิต รำยได้ ก้ำไร Benefit Cost Ratio 

และข้อมูลอื่นที่จ้ำเป็น 

สถานที่ด้าเนินการ  แปลงเกษตรกร หมู่บ้ำนยำงสว่ำง และหมู่บ้ำนน้อยพัฒนำ ต้ำบลยำงสว่ำง อ้ำเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ 

ระยะเวลาด้าเนินการ   ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2556 – เดือนเมษำยน 2558 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

         จำกกำรด้ำเนินกำรทดสอบเทคโนโลยีแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม โดยใช้แนวทำงตำมแนวทำงวิจัยระบบ

กำรท้ำฟำร์ม  ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) คัดเลือกพ้ืนที่  2) วิเครำะห์พ้ืนที่ และวิเครำะห์ปัญหำแบบ

เกษตรกรมีส่วนร่วม  3) วำงแผนงำนทดสอบเทคโนโลยีโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม  4) ด้ำเนินกำรทดสอบ

เทคโนโลยีโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม  5) ขยำยผลกำรทดสอบเทคโนโลยี  ดังนั้นจึงสำมำรถเสนอผลกำรทดลอง

ตำมข้ันตอนของกำรวิจัยระบบกำรท้ำฟำร์มได้ดังนี้ 

1) คัดเลือกพื้นที่ ในปี 2556 คัดเลือกพ้ืนที่ได้หมู่บ้ำนยำงสว่ำง ต้ำบลยำงสว่ำง อ้ำเภอรัต

นบุรี จังหวัดสุรินทร์  โดยพิจำรณำจำกเขตกำรปลูกพืช ซึ่งสำมำรถขยำยผลได้ ปัจจัยทำงชีวภำพ สังคมและ

เศรษฐกิจ รวมทั้งใช้ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพ่ือพิจำรณำลักษณะทำงกำยภำพที่ส้ำคัญ ได้แก่ ระดับน้้ำ

ใต้ดินตื้น ซึ่งมหำวิทยำลัยมหิดล (2555) รำยงำนว่ำน้้ำใต้ดิน คือ น้้ำที่อยู่ในระดับใต้ดิน เกิดจำกกำรดูดซับน้้ำ

ลงสู่ใต้ดิน สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ น้้ำตื้น (Unconfined groundwater) ได้แก่ น้้ำใต้ดินที่อยู่ในชั้น

กรวดระดับตื้น และน้้ำบำดำล (confined groundwater) ได้แก่ น้้ำใต้ดินที่อยู่ในชั้นกรวดดินทรำยระหว่ำงชั้น

น้้ำทึบสองชั้นหรือน้้ำใต้ดินท่ีอยู่ในรอยแตกของหิน 

                 2) วิเคราะห์พื้นที่ และวิเคราะห์ปัญหาแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม จำกกำรวิเครำะห์พ้ืนที่

พบว่ำพ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นพ้ืนที่ที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีกิจกรรมทำงกำรเกษตรเพียงกิจกรรมเดียวเป็นหลัก คือกำร

ปลูกข้ำว และปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ เพียงเล็กน้อยเพ่ือบริโภคในครัวเรือน เช่น ข้ำวโพด มันเทศ แตงกวำ พริก 

มะเขือ และจำกกำรจัดเวทีเสวนำเกษตรกรพบว่ำปัญหำหลักในเชิงระบบของเกษตรกรคือ เกษตรกรส่วนใหญ่

ปลูกข้ำวเป็นหลัก พ้ืนที่ไหนที่ไม่มีกำรปลูกข้ำวก็จะทิ้งให้ว่ำงเปล่ำไม่มีกำรปลูกพืชหลังนำ ในขณะที่พ้ืนที่

ดังกล่ำวมีปัจจัยทำงกำยภำพคือ ระดับน้้ำใต้ดินที่ตื้นซึ่งเอ้ืออ้ำนวยต่อกำรปลูกพืชหลังนำในฤดูแล้ง ส่งผลให้เกิด



กำรขำดกำรเกื้อกูลกันของทรัพยำกรและกิจกรรมทำงกำรเกษตรในระบบเกษตร รวมทั้งเกษตรกรขำดรำยได้

จำกภำคกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  

               3) วางแผนงานทดสอบเทคโนโลยีโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม  เพ่ือแก้ปัญหำเชิงระบบเกษตร

ที่ได้จำกกำรเสวนำ จึงวำงแผนร่วมกับเกษตรกรที่สมัครใจร่วมวิจัยและพัฒนำระบบกำรปลูกพืชอย่ำงยั่งยืน 

เขตพ้ืนที่น้้ำใต้ดินตื้น โดยในปีเพำะปลูก 2556 / 2557 ด้ำเนินกำรทดสอบระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) 

ข้ำวเพียงอย่ำงเดียว 2) ข้ำว – ข้ำวโพด  3) ข้ำว – ถั่วลิสง (ตำรำงที่ 1) ในขณะที่ปีเพำะปลูก 2557 / 2558 

จำกกำรวำงแผนร่วมกับเกษตรกรพบว่ำเกษตรกร ต้องกำรด้ำเนินกำรทดสอบซ้้ำระบบเดิม คือ 1) ข้ำวเพียง

อย่ำงเดียว 2) ข้ำว – ข้ำวโพด  2) ข้ำว – ถั่วลิสง (ตำรำงที่ 2)   

4) ด้าเนินการทดสอบเทคโนโลยี  และผลการทดสอบเทคโนโลยี 

จำกกำรด้ำเนินกำรทดสอบเทคโนโลยีพบว่ำ  

        1) ในปีเพำะปลูก 2556 / 2557 ด้ำเนินกำรทดสอบระบบกำรปลูกพืช คือ 1) ข้ำวเพียงอย่ำง

เดียว 2) ข้ำว – ข้ำวโพด 3) ข้ำว – ถั่วลิสง พบว่ำกำรปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียวให้ผลผลิตเฉลี่ย 540.3 กก./ไร่ 

โดยเกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 3,025 บำท/ไร่ ในขณะที่เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย 7,564.2 บำท คิดเป็น

ก้ำไรสุทธิเฉลี่ย 4,559.2 บำท/ไร่ และให้ค่ำ Benefit Cost Ratio เฉลี่ยเท่ำกับ 2.5 (ตำรำงที่ 3) ในขณะที่กำร

ปลูกข้ำวโพดฝักสดไม่ประสบผลส้ำเร็จเนื่องจำกประสบปัญหำฝนตกหนัก น้้ำท่วมขังในแปลงไม่สำมำรถระบำย

ออกไปได้ ท้ำให้ข้ำวโพดเสียหำยทั้งหมดไม่สำมำรถเก็บผลผลิตได้  เก็บได้เพียงผลผลิตข้ำวซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 

498 กก./ไร่ โดยเกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 2,800 บำท/ไร่ เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย 6,472 บำท คิดเป็น

ก้ำไรสุทธิเฉลี่ย 4,172 บำท/ไร่ และให้ค่ำ Benefit Cost Ratio เฉลี่ยเท่ำกับ 2.4 (ตำรำงที่ 4) และกำรปลูกถั่ว

ลิสงหลังนำก็ประสบปัญหำเดียวกันกับข้ำวโพด แต่สำมำรถเก็บผลผลิตได้เพียง 2 แปลง ซึ่งให้ผลผลิตน้้ำหนัก

สดเฉลี่ย 296.5 กก./ไร่ โดยเกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 3,200 บำท/ไร่ ในขณะที่เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย 

7,412.5 บำท คิดเป็นก้ำไรสุทธิเฉลี่ย 4,212.5 บำท/ไร่ และให้ค่ำ Benefit Cost Ratio เฉลี่ยเท่ำกับ 2.3 หำก

พิจำรณำทั้งระบบกำรปลูกข้ำว – ถั่วลิสง พบว่ำเกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ย 6,137 บำท/ไร่ มีรำยได้เฉลี่ย 14,600 

บำท/ไร่ และระบบดังกล่ำวให้ผลก้ำไรสุทธิเฉลี่ย 8,463 บำท/ไร่ ในขณะที่ระบบกำรปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียว

พบว่ำเกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย 7,187.6 บำท/ไร่ และให้ผลก้ำไรสุทธิเฉลี่ย 4,250.6 บำท/ไร่ (ตำรำงที่ 5) 

   2) ในปีเพำะปลูก 2557 / 2558 ทั้งนี้จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำที่เกิดขึ้นร่วมกับเกษตรกร ได้

ข้อสรุปว่ำจะท้ำกำรทดลองซ้้ำในระบบเดิม แต่เลือกพ้ืนที่ที่จะไม่เสี่ยงต่อกำรเกิดน้้ำท่วมขัง กรณีที่มีปัญหำฝน

หลงฤดูเช่นปีที่แล้ว เนื่องจำกเกษตรกรเป็นผู้ปรับใช้เทคโนโลยี  (adapter) ไม่ใช่เพียงผู้รับเทคโนโลยี 

(adopter) งำนวิจัยจึงควรมุ่งไปที่กำรผลิตเทคโนโลยีต้นแบบ (prototype) มำกกว่ำที่จะมุ่งผลิต เทคโนโลยีที่



ปรับอย่ำงดีแล้ว (fine-tuned technology) และควรมุ่งผลิตทำงเลือกหลำยๆ อย่ำงให้เกษตรกรเป็นผู้เลือก 

และไม่ว่ำวิธีกำรต่ำงๆ จะพัฒนำก้ำวหน้ำไปเพียงใด ก็ยังห่ำงไกลจำกกำรท้ำนำยสภำพที่เป็นจริง กำรมีส่วนร่วม

ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยโดยเฉพำะเกษตรกรจึงเป็นสิ่งที่จ้ำเป็นตลอดกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำ  (อำรันต์

,2543) จึงด้ำเนินกำรทดสอบระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) ข้ำวเพียงอย่ำงเดียว 2) ข้ำว – ข้ำวโพด 2) 

ข้ำว – ถั่วลิสง พบว่ำระบบกำรปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียวให้ผลผลิตเฉลี่ย 596.5 กก./ไร่ เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย  

8,350 บำท/ไร่ คิดเป็นก้ำไรสุทธิเฉลี่ย 4,986.8 บำท/ไร่ ในขณะที่เกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 3,176  

บำท/ไร่ และให้ค่ำ Benefit Cost Ratio เฉลี่ยเท่ำกับ 2.6 (ตำรำงที่ 6) ส้ำหรับระบบ ข้ำว – ข้ำวโพด ข้ำวให้

ผลผลิตเฉลี่ย 535.8 กก./ไร่ เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย 7,501.2 บำท/ไร่ ในขณะที่ข้ำวโพดหลังนำให้ผลผลิต

น้้ำหนักสดเฉลี่ย 2,881.6 กก./ไร่ เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรขำยข้ำวโพดเฉลี่ย 12,967.2 บำท/ไร่ คิด

เป็นก้ำไรสุทธิเฉลี่ย 9,817.2 บำท/ไร่ ในขณะที่เกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 3,150 บำท/ไร่ และให้ค่ำ 

Benefit Cost Ratio เฉลี่ยเท่ำกับ 4.1 จำกกำรทดลองพบว่ำ ระบบ ข้ำว – ข้ำวโพด เป็นระบบกำรเกษตรที่ท้ำ

ให้เกษตรกรมีรำยได้จำกก้ำไรสุทธิเฉลี่ยรวม 17,083.8 บำท/ไร่ ประกอบด้วยก้ำไรจำกกำรปลูกข้ำวสุทธิเฉลี่ย

รวม 7,266.6 บำท/ไร่  และก้ำไรจำกกำรปลูกข้ำวโพดเฉลี่ยรวม 9,817.2  บำท/ไร่ และให้ค่ำ Benefit Cost 

Ratio เฉลี่ยเท่ำกับ 3.7 (ตำรำงที่ 7)  อนุชำ และคณะ (2558) ได้รำยงำนกำรทดสอบเทคโนโลยีกำรผลิต

ข้ำวโพดข้ำวเหนียวสำยพันธุ์ต่ำงๆ จ้ำนวน 6 สำยพันธุ์ ในสภำพดินนำพบว่ำ ข้ำวโพดข้ำวเหนียวลูกผสมชัยนำท 

84-1 ให้ผลผลิต 2,480 กก./ไร่ ส่วนพันธุ์อ่ืนที่เป็นพันธุ์กำรค้ำให้ผลผลิต 2,089 กก./ไร่ ส้ำหรับกำรทดสอบ

กำรผลิตข้ำวโพดข้ำวเหนียวในสภำพดินร่วนปนทรำยในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่ำ ข้ำวโพดข้ำวเหนียวลูกผสม

ชัยนำท 84-1 ให้ผลผลิต 2,631 กก./ไร่ (สุดำรัตน์และคณะ, 2558) ส้ำหรับระบบ ข้ำว – ถั่วลิสง ข้ำวให้

ผลผลิตเฉลี่ย 564.3 กก./ไร่ เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย 7,896 บำท/ไร่ ในขณะที่ถั่วลิสงหลังนำให้ผลผลิตน้้ำหนัก

สดเฉลี่ย 372.6 กก./ไร่  เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมขึ้นจำกกำรขำยถั่วลิสงสดเฉลี่ย 11,180 บำท/ไร่ คิดเป็นก้ำไร

สุทธิเฉลี่ย 8,057.5 บำท/ไร่ ในขณะที่เกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 3,225.8  บำท/ไร่ และให้ค่ำ Benefit 

Cost Ratio เฉลี่ยเท่ำกับ 3.4 จำกกำรทดลองพบว่ำ ระบบ ข้ำว – ถั่วลิสง เป็นระบบที่ท้ำให้เกษตรกรมีรำยได้

จำกก้ำไรสุทธิเฉลี่ยรวม 13,555.5 บำท/ไร่ ประกอบด้วยก้ำไรจำกกำรปลูกข้ำวสุทธิเฉลี่ย 5,498 บำท/ไร่ และ

ก้ำไรจำกกำรปลูกถั่วลิสงสุทธิเฉลี่ย 8,057.5 บำท/ไร่ และให้ค่ำ Benefit Cost Ratio เฉลี่ยเท่ำกับ 3.4 (ตำรำง

ที่ 8) หำกพิจำรณำทั้งระบบกำรปลูกพืช จำกกำรทดลองพบว่ำระบบกำรปลูก ข้ำว – ถั่วลิสง เป็นระบบ

กำรเกษตรที่ท้ำให้เกษตรกรมีรำยได้จำกก้ำไรสุทธิเฉลี่ยรวม 2 ปี (2556 – 2558) เท่ำกับ 10,953.6 บำท / ไร่ 

ซึ่งมำกกว่ำระบบกำรปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียวและระบบ ข้ำว – ข้ำวโพด ที่เกษตรกรมีรำยได้จำกก้ำไรสุทธิ

เฉลี่ยรวม 2 ปี (2556 – 2558)  เท่ำกับ 9,713.2 และ 9,572.2 บำท / ไร่ ตำมล้ำดับ (ตำรำงที่ 9) แต่ถ้ำหำก



พิจำรณำผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจจะพบว่ำทั้ง 2 ระบบ สำมำรถให้ผลก้ำไรแก่เกษตรกรได้ดีกว่ำกิจกรรมเดิม

ของเกษตรกรคือ กำรท้ำนำเพียงอย่ำงเดียว ดังเช่น บงกำร (2556) รำยงำนผลกำรวิจัยและพัฒนำระบบกำร

ปลูกพืชหลังนำในพ้ืนที่ระดับน้้ำใต้ดินตื้นเขตใช้น้้ำฝนจังหวัดอุบลรำชธำนี ปี 2554-2555 พบว่ำ ระบบกำร

ปลูกข้ำว  ข้ำว-ถั่วลิสง และข้ำว-ข้ำวโพด ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย  4,859  13,018 และ 10,279 บำท/ไร่ 

ตำมล้ำดับ อัตรำส่วนของรำยได้ต่อกำรลงทุนเท่ำกับ 3  3.4 และ 3.7 ตำมล้ำดับ และ นิพนธ์ (2556) รำยงำน

ผลกำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรปลูกพืชหลังนำในพ้ืนที่ชลประทำน จังหวัดมหำคำมปี 2555 พบว่ำระบบกำร

ปลูก  ข้ำว-ข้ำว   ข้ำว-ถั่วลิสง และ ข้ำว-ข้ำวโพดข้ำวเหนียว  ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย  5,315   2,170 และ 

10,856 บำท/ไร่ ตำมล้ำดับ อัตรำส่วนของรำยได้ต่อกำรลงทุนเท่ำกับ 2.3  1.7  และ 3.5 ตำมล้ำดับ จะเห็นว่ำ

กำรเพ่ิมกิจกรรมกำรปลูกพืชเข้ำสู่ระบบเกษตรนับเป็นกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเข้ำสู่ระบบเกษตร

และเป็นกำรสร้ำงระบบกำรเกษตรที่ยั่งยืน ดังเช่น ชนวน (2534) รำยงำนว่ำกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของ

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์เกษตรจะช่วยให้เกิดผลดี คือ 1. เป็นกำรป้องกันก้ำจัดศัตรูพืช 2. เป็นกำรปรับปรุง

บ้ำรุงดิน 3. เป็นกำรสร้ำงเสถียรภำพในรำยได้ และควำมยั่งยืนของสภำพแวดล้อม 4. เป็นกำรสร้ำงควำมร่มรื่น

ให้เกิดขึ้นในระบบเกษตร 5. เป็นเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ที่ดิน 6. เป็นกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิต อย่ำงไรก็ตำม

ถั่วลิสงหลังนำให้ผลผลิตน้้ำหนักสดเฉลี่ย 296.5 กก ./ไร่ และ 372.6  กก ./ไร่  ในปี 2556/2557 และ 

2557/2558 ตำมล้ำดับ ยังคงถือว่ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต่้ำเนื่องจำกกำรเข้ำท้ำลำยของเสี้ยนดิน ทั้งนี้ส้ำหรับผลผลิต

ถั่วลิสงที่แตกต่ำงกันนั้นน่ำจะเกิดจำกพันธุ์ กำรจัดกำร  สภำพพ้ืนที่ที่แตกต่ำงกันในกำรปลูกถั่วลิสงของ

เกษตรกร มัตติกำและคณะ (2558) ได้รำยงำนผลกำรทดสอบเทคโนโลยีกำรเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่จังหวัด

สุรินทร์พบว่ำ กำรเพ่ิมผลผลิตถั่วลิสงขึ้นอยู่กับกำรเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ 

รวมทั้งกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน ซึ่งถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 ให้ผลผลิตน้้ำหนักสดเฉลี่ย 518.83  กก./ไร่ 

ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ย 200.60 กก./ไร่ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10,082 บำท/ไร่ ส่วนเพียงเพ็ญและคณะ (2549) 

รำยงำนว่ำได้ท้ำกำรส้ำรวจกำรผลิต กำรตลำด และประเมินคุณภำพถั่วลิสง ในจังหวัดขอนแก่นและพ้ืนที่

ใกล้เคียง ในปี 2548-2549 พบว่ำ กำรปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้ง ถั่วลิสงมีศักยภำพในกำรให้ผลผลิตน้้ำหนักแห้งสูง

ถึง 500 กก./ไร่ โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 250-350 กก./ไร่ และในฤดูฝนปี 2547 ถั่วให้ผลผลิตค่อนข้ำงสูง

เนื่องจำกในฤดูปลูกฝนกระจำยตัวดีมีศักยภำพในกำรให้ผลผลิตสูงถึง 400 กก./ไร่ โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 200-

300 กก./ไร่  ซึ่งกำรปลูกถั่วลิสงหลังข้ำวโดยใช้ควำมชื้นในดิน ในพ้ืนที่ดินร่วนปนทรำยระดับน้้ำใต้ดินตื้นช่วง

เดือนกุมภำพันธ์ถึงมีนำคมระดับน้้ำลึกไม่เกิน 2 เมตร หรือบริเวณนั้นมีหญ้ำขึ้นปกคลุมเขียวชอุ่มตลอดฤดูแล้ง 

โดยที่ดินชั้นล่ำงต้องไม่มีชั้นหินลูกรัง หรือหินดินดำนที่คอยกั้นควำมชื้นใต้ดินซึมผ่ำนขึ้นมำยังผิวดินได้สะดวก 

โดยใช้กำรปฏิบัติที่ เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ดังกล่ำว พบว่ำกำรปลูกถั่วลิสงโดยใช้พันธุ์ไทนำน 9 สข.38 



ขอนแก่น 60-2 หรือขอนแก่น 4 สำมำรถให้ผลผลิตน้้ำหนักแห้งได้ถึง 150 กก./ไร่ (ส้ำนักวิจัยและพัฒนำกำร

เกษตรเขตที่ 4, 2544)  

  5) ขยายผลการทดสอบเทคโนโลยี 

                      ในปี 2556 ได้ด้ำเนินกำรทดสอบเทคโนโลยี ภำยในหมู่บ้ำนยำงสว่ำง ต้ำบลยำงสว่ำง 

อ้ำเภอรัตนบุรี และในปี 2557 ได้ขยำยผลเกษตรกรร่วมทดสอบเพ่ิม 2 รำย ที่หมู่บ้ำนน้อยพัฒนำ ต้ำบลยำง

สว่ำง อ้ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์     

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

สำมำรถสรุปผลกำรทดลองเพ่ือพัฒนำรูปแบบระบบกำรปลูกพืชอย่ำงยั่งยืน พ้ืนที่เขตน้้ำใต้ดินตื้น จังหวัด

สุรินทร์ ดังนี้ 

                 1. ในภูมินิเวศน์เกษตรพ้ืนที่ต้ำบลยำงสว่ำง อ้ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  ที่มีแหล่งน้้ำใต้ดินอยู่

ในระดับตื้น เป็นพื้นที่ที่สำมำรถปลูกพืชโดยใช้ระบบกำรปลูกพืชคือ 1) ข้ำวเพียงอย่ำงเดียว 2) ข้ำว – ข้ำวโพด  

3) ข้ำว – ถั่วลิสง 

                  2. ระบบกำรปลูก ข้ำว – ถั่วลิสง เป็นระบบกำรเกษตรที่ท้ำให้เกษตรกรมีรำยได้จำกก้ำไรสุทธิ

เฉลี่ยรวม 2 ปี (2556 – 2558) เท่ำกับ 10,953.6 บำท / ไร่ ซึ่งมำกกว่ำระบบกำรปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียวและ

ระบบ ข้ำว – ข้ำวโพด ที่เกษตรกรมีรำยได้จำกก้ำไรสุทธิเฉลี่ยรวม 2 ปี (2556 – 2558)  เท่ำกับ 9,713.2 และ 

9,572.2 บำท / ไร่ คิดเป็นส่วนต่ำงได้เท่ำกับ 1,240.4 และ 1,381.4 บำท / ไร่ และถ้ำหำกพิจำรณำทั้ง 2 

ระบบกำรปลูกพืชจะพบว่ำทั้ง 2 ระบบ ดังกล่ำวสำมำรถให้ผลก้ำไรแก่เกษตรกรได้ดีกว่ำกิจกรรมเดิมของ

เกษตรกรคือ กำรท้ำนำเพียงอย่ำงเดียว 

                  3. จำกกำรสอบถำมเกษตรกรพบว่ำ ระบบข้ำว – ข้ำวโพด เป็นระบบกำรปลูกพืชที่ได้รับกำร

ยอมรับมำกที่สุด เนื่องจำกถ้ำไม่เกิดเหตุกำรณ์ฝนตกหนักแล้วน้้ำท่วมแปลง เกษตรกรจะสำมำรถขำยผลผลิต

และได้ผลตอบแทนมำกกว่ำระบบอ่ืน 

การน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

          สำมำรถน้ำผลกำรทดสอบเทคโนโลยีที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 

   1. ได้ระบบกำรปลูกพืชหลังนำที่เหมำะสมในเขตน้้ำใต้ดินตื้น เขตใช้น้้ำฝน จังหวัดสุรินทร์ โดยยึดหลัก

เกษตรยั่งยืน คือระบบ ข้ำว – ข้ำวโพด 



  2. เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรำยได้ต่อหน่วยพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 20 และเป็นที่

ยอมรับของเกษตรกร 

  3. ได้แปลงต้นแบบ และเกษตรกรต้นแบบ รวมทั้งได้เครือข่ำยเกษตรกรระบบกำรปลูกพืชหลังนำที่

เหมำะสมในเขตน้้ำใต้ดินตื้นเขตใช้น้้ำฝน จังหวัดสุรินทร์  
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ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1 แสดงกรรมวิธีระบบกำรปลูกพืช  3 กรรมวิธี ปีเพำะปลูก 2556 / 2557 

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

1. ข้ำว  

2. ข้ำว – ข้ำวโพด                 

3. ข้ำว  - ถั่วลิสง      

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงกรรมวิธีระบบกำรปลูกพืช  3 กรรมวิธี ปีเพำะปลูก 2557 / 2558 

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

1. ข้ำว  

2. ข้ำว – ข้ำวโพด                 

3. ข้ำว  - ถั่วลิสง      

 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลผลิต รำยได้  ต้นทุน ก้ำไรสุทธิ และค่ำ BCR ระบบกำรปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียว ปี 

2556/2557 

รายการ ข้าว - รวม 

ผลผลิต (กก. /ไร่) 540.3 - 540.3 

รำคำขำย (บำท/ไร่) 14 - 14 

รำยได้ (บำท/ไร่) 7,564.2 - 7,564.2 

รำยจ่ำย (บำท/ไร่) 3,025 - 3,025 

ก้ำไรสุทธิ (บำท/ไร่) 4,539.2 - 4,539.2 

Benefit Cost Ratio 2.5 - 2.5 
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ข้ำว 

ข้ำวโพด 

ถั่วลิสง 

ข้ำว 

ข้ำว 

ข้ำว 

ข้ำวโพด 

ถั่วลิสง 



ตารางท่ี 4 แสดงผลผลิต รำยได้ ต้นทุน ก้ำไรสุทธิ และค่ำ BCR ระบบกำรปลูกข้ำว – ข้ำวโพด ปี 2556/2557 

รายการ ข้าว ข้าวโพด รวม 

ผลผลิต (กก. /ไร่) 498 - 498 

รำคำขำย (บำท/ไร่) 14 - 14 

รำยได้ (บำท/ไร่) 6,972 - 6,972 

รำยจ่ำย (บำท/ไร่) 2,800 - 2,800 

ก้ำไรสุทธิ (บำท/ไร่) 4,172 - 4,172 

Benefit Cost Ratio 2.4 - 2.4 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลผลิต รำยได้ ต้นทุน ก้ำไรสุทธิ และค่ำ BCR ระบบกำรปลูกข้ำว – ถั่วลิสง ปี 2556/2557 

รายการ ข้าว ถั่วลิสง รวม 

ผลผลิต (กก. /ไร่) 513.4 296.5 - 

รำคำขำย (บำท/ไร่) 14 25 - 

รำยได้ (บำท/ไร่) 7,187.6 7,412.5 14,600.1 

รำยจ่ำย (บำท/ไร่) 2,937 3,200 6,137 

ก้ำไรสุทธิ (บำท/ไร่) 4,250.6 4,212.5 8,463.1 

Benefit Cost Ratio 2.4 2.3 2.4 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลผลิต รำยได้  ต้นทุน ก้ำไรสุทธิ และค่ำ BCR ระบบกำรปลูกข้ำวเพียงอย่ำงเดียว ปี 

2557/2558 

รายการ ข้าว - รวม 

ผลผลิต (กก. /ไร่) 596.5 - 596.5 

รำคำขำย (บำท/ไร่) 14 - 14 

รำยได้ (บำท/ไร่) 8,350 - 8,350 

รำยจ่ำย (บำท/ไร่) 3,176 - 3,176 

ก้ำไรสุทธิ (บำท/ไร่) 4,986.8 - 4,986.8 

Benefit Cost Ratio 2.6 - 2.6 



ตารางท่ี 7 แสดงผลผลิต รำยได้ ต้นทุน ก้ำไรสุทธิ และค่ำ BCR ระบบกำรปลูกข้ำว – ข้ำวโพด ปี 2557/2558 

รายการ ข้าว ข้าวโพด รวม 

ผลผลิต (กก. /ไร่) 535.8 2,881.6 - 

รำคำขำย (บำท/ไร่) 14 4.5 - 

รำยได้ (บำท/ไร่) 7,501.2 12,967.2 20,468.4 

รำยจ่ำย (บำท/ไร่) 2,346 3,150 5,496 

ก้ำไรสุทธิ (บำท/ไร่) 7,266.6 9,817.2 17,083.8 

Benefit Cost Ratio 3.1 4.1 3.7 

 

ตารางท่ี 8 แสดงผลผลิต รำยได้ ต้นทุน ก้ำไรสุทธิ และค่ำ BCR ระบบกำรปลูกข้ำว – ถั่วลิสง ปี 2557/2558 

รายการ ข้าว ถั่วลิสง รวม 

ผลผลิต (กก. /ไร่) 564.3 372.6 - 

รำคำขำย (บำท/ไร่) 14 30 - 

รำยได้ (บำท/ไร่) 7,896 11,180 19,076 

รำยจ่ำย (บำท/ไร่) 2,406 3,225.8 5,631.8 

ก้ำไรสุทธิ (บำท/ไร่) 5,498 8,057.5 13,555.5 

Benefit Cost Ratio 3.2 3.4 3.4 

  

ตารางท่ี 9 แสดงผลผลิต รำยได้ ต้นทุน ก้ำไรสุทธิ และค่ำ BCR ของระบบปลูกพืชเฉลี่ย 2 ปี 

ระบบ ชนิดพืช รายได้ ต้นทุน ก้าไร BCR 

1 เกษตรกร ข้ำว 13,914.2 6,201 9,713.2 2.5 

   2. ทดสอบ 1 ข้ำว – ข้ำวโพด 13,720.2 4,148 9,572.2 3.3 

3. ทดสอบ 2 ข้ำว – ถั่วลิสง 16,838 5,884.4 10,953.6 2.8 

 

 



 
  

 

ภาพการด้าเนินงานปี 57 
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ปริมาณน า้ฝน ปี 2557 อ.รตันบรุี จ.สรุินทร์

ปริมาณน า้ฝน (มม.)

ที่มา : ส้านักงานเกษตรอ้าเภอรัตนบุรี 
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สาเหตุที่ท้าให้ผลผลิตถั่วลิสงต่้า 



 


