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บทคัดย่อ 
ระบบการปลูกพืชท่ีมีข้าวเป็นพืชหลักท่ีเหมาะสมกับสภาพท้องถ่ิน เป็นวิธีการท่ีสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตขา้ว และป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงได้ จึงได้
ท าการศึกษาระบบการปลูกพืชท่ีมีขา้วเป็นพืชหลกัในพื้นท่ีนาเขตชลประทานจงัหวดัพิจิตร เพื่อศึกษาระบบ
การปลูกท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของเกษตรกรในเขตชลประทาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ปลูกพืชและการใชท่ี้ดินของเกษตรกร  ประกอบดว้ยระบบการปลูกพืชท่ีมีขา้วเป็นพืชหลกัจ านวน 5 ระบบ 
ได้แก่ ระบบท่ี 1) ข้าว - ข้าว - ข้าว  2) ข้าว - ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ - ถั่วเขียว  3) ข้าว - ถั่วเหลืองฝักสด - 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 4) ขา้ว - มนัเทศ - ถัว่เขียว และ 5) ขา้ว - พริกซอส - ขา้วโพดฝักสด  จากผลการศึกษา
พบวา่ ระบบการปลูกขา้ว - พริกซอส - ขา้วโพดฝักอ่อน ให้ผลตอบแทนรายไดสุ้ทธิทั้งระบบเฉล่ียท่ี 29,783 
บาทต่อไร่ และมีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.14  ระบบการปลูกขา้ว - มนัเทศ - ถัว่เขียว และให้
ผลตอบแทนรายไดสุ้ทธิทั้งระบบเฉล่ียท่ี 20,098 บาทต่อไร่ และมีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.72 
สามารถแนะน าเกษตรกรให้น าระบบการปลูกขา้ว - พริกซอส - ขา้วโพดฝักอ่อน และระบบการปลูกขา้ว - 
มนัเทศ - ถัว่เขียว เป็นทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกพืช และเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้
ใหสู้งข้ึนได ้  

 
ค ำส ำคัญ: ระบบปลูกพืช, ชลประทาน, ขา้ว, พริกซอส, ขา้วโพดฝักอ่อน, ตน้ทุนการผลิต 
 
 
      
1/  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร 
1/  Phichit Agricultural Research and Development Center, Muang, Phichit 66000 
2/  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรตาก 
2/  Tak Agricultural Research and Development Center, Muang, Tak 63000 



 2 

ค ำน ำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเกษตรเป็นอยา่งยิง่ มี

พื้นท่ีท าการเกษตรประมาณ 149,236,233 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีท าสวนไมผ้ลไมย้ืนตน้ประมาณ 34,915,274 
และสวนผกั ไมด้อก ไมป้ระดบัประมาณ 1,398,383 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ในจ านวน
พื้นท่ีท่ีท าการเกษตรมีพื้นท่ีชลประทานท่ีพฒันาแลว้ประมาณ 28,345,729 ไร่ หรือ ร้อยละ 21.76 ของพื้นท่ี
ทางการเกษตรทั้งหมด พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย ไดแ้ก่ ขา้ว มนัส าปะหลงั ยางพารา ขา้วโพด 
ออ้ย และไมผ้ล สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนัมากในแต่ละพื้นท่ี ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคม ท าให้มีความหลากหลายของระบบการปลูกพืช Gomez and Gomez (1983) รายงานว่า
ระบบการเกษตรสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบ คือ ระบบท่ีมีขา้วเป็นพืชหลกั ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีแหล่งน ้ า
ชลประทาน มีทั้งขา้วเจา้และขา้วเหนียว ส่วนระบบท่ีมีพืชไร่เป็นพืชหลกัจะอยูใ่นเขตอาศยัน ้ าฝน พืชไร่ท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ ขา้วโพดและพืชตระกูลถัว่ต่างๆ ส าหรับพืชท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ปลูกในนาขา้วมีอยู่ดว้ยกนั
หลายชนิด คือ ถัว่เขียว ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง ถัว่พุ่ม ถัว่แดง ถัว่ฝักยาว ขา้วโพดไร่ ขา้วโพดฝักสด ขา้วฟ่าง งา 
มนัเทศ แตง และพืชผกัอ่ืนๆ เป็นตน้ (Lantican, 1982)  ในบางท้องท่ีหลงัเก็บเก่ียวขา้ว เกษตรกรสามารถ
ปลูกพืชชนิดอ่ืนตาม โดยอาศยัความช้ืนในดินท่ีหลงเหลืออยู ่ซ่ึงสภาพดงักล่าว พืชสามารถเจริญเติบโตได้
ในสภาพความช้ืนท่ีค่อนขา้งจ ากดั ความช้ืนเพียงพอในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกเท่านั้น หลงัจากนั้น ความช้ืนจะ
ลดลงเร่ือย ๆ จนกระทัง่ความช้ืนในดินไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและพฒันาในช่วงออกดอกและติดฝัก 
ท าใหผ้ลผลิตลดลงอยา่งมาก (Gomez and Gomez, 1983) 

ขอ้จ ากดัทางดา้นสภาพแวดลอ้มส าหรับการปลูกพืชไร่ในสภาพหลงัการท านา คือ ช่วงแสงวนัสั้น 
อุณหภูมิต ่า กระทบแล้งในช่วงออกดอกติดฝัก และสภาพดินอดัตวัแน่น (Lantican , 1982; Navarro, 1986) 
ดงันั้นพืชไร่ท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกหลงัเก็บเก่ียวขา้ว คือ ถัว่เขียว ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง และขา้วฟ่าง (Gomez 
and Gomez, 1983) ตลอดจนขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(สมชาย, 2541; Syarifuddin, 1981) และทานตะวนั (สมชาย, 
2542) เน่ืองจากพืชไร่ดงักล่าวเป็นพืชท่ีมีอายคุ่อนขา้งสั้น ใชน้ ้านอ้ย และทนแลง้ไดดี้ 

ส าหรับระบบการปลูกพืชไร่หลังการท านา ส่วนใหญ่นิยมปฏิบติัในพื้นท่ีนาในเขตชลประทาน
เน่ืองจากมีปริมาณน ้ าเพียงพอส าหรับพืชไร่ โดยเฉพาะการปลูกพืชไร่อายุสั้นเพื่อทดแทนการท านาปรัง ใน
กรณีท่ีเกิดปัญหาการขาดแคลนน ้ าชลประทานส าหรับการท านาปรัง ส่วนพื้นท่ีนานอกเขตชลประทานซ่ึง
เป็นเขตอาศยัน ้ าฝน  โดยเกษตรกรในเขตน้ี ท่ีปฏิบติักนัอยูส่่วนใหญ่ จะมีแหล่งน ้ าขนาดเล็ก เช่น บ่อน ้ าต้ืน 
บ่อบาดาล อ่างเก็บน ้า และฝายน ้าลน้  ซ่ึงมีปริมาณน ้าเพียงพอส าหรับปลูกพืชไร่เท่านั้น โดยเฉพาะพืชไร่อายุ
สั้ น เช่น ถัว่เขียว ถั่วเหลือง เป็นต้น (สมชาย และคณะ, 2532)  นอกจากน้ีในบางท้องท่ีไม่มีแหล่งน ้ า แต่
สามารถปลูกพืชไร่หลงัการท านาได ้โดยอาศยัความช้ืนในดินท่ีหลงเหลืออยูห่ลงัเก็บเก่ียวขา้ว โดยเฉพาะพืช
ไร่อายสุั้น เช่น ถัว่เขียว เป็นตน้ (นาค, 2531)   

จากการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของเกษตรกรในพื้นท่ีพบว่า เกษตรกรนิยมปลูกพืช
เชิงเด่ียว มุ่งเน้นดา้นการผลิตเพื่อให้ไดผ้ลผลิตเพิ่มสูงข้ึน โดยการใชปั้จจยัการผลิตเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ตน้ทุน
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การผลิตเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย  และยงัส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติอยา่งรุนแรง 
ทั้งสภาพดินท่ีเส่ือมโทรมลง การพงัทลายของดินสูง และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า และเกิดมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมาก ท าให้เกษตรกรมกัประสบปัญหารายได้ต ่า ขาดความมัน่คงในอาชีพเกษตรกรรม 
ชุมชนขาดความเขม้แข็ง มีคุณภาพชีวิตไม่ดีและก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดลอ้มมากมาย แนวทางการ
วจิยัและพฒันาระบบการปลูกพืชอยา่งย ัง่ยนื การจดัระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน นบัเป็น
วิธีการหน่ึงท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได ้เพื่อป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไป  ดงันั้นควรศึกษาหาแนวทางการวจิยัและระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสม โดยยดึหลกัตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ท่ีทรงเน้นความส าคญัในการ
จดัการทรัพยากรระดบัไร่นา ในลกัษณะท่ีจะมุ่งใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ คือ การประหยดัความจ าเป็นท่ีจะ
ลดค่าใชจ่้ายในการท ามาหากินของเกษตรกรลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด โดยอาศยัพึ่งพิงธรรมชาติเป็นปัจจยัส าคญั
ด าเนินการโดยการวิจยัและพฒันาระบบปลูกพืชในเขตชลประทาน เพื่อให้ไดรู้ปแบบระบบการปลูกพืช
อยา่งย ัง่ยนืไปปรับใช ้และผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมพื้นบา้น  เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถ
ยอมรับเทคโนโลยอียา่งพึงพอใจและสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื    

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของเกษตรกรในเขตชลประทาน 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกพืชและการใชท่ี้ดินของเกษตรกร 
 

วธีิด ำเนินกำร 
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพนัธ์ุขา้ว เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เมล็ดพนัธ์ุถัว่เหลืองฝักสด เมล็ดพนัธ์ุพริกซอส เมล็ด
พนัธ์ุขา้วโพดฝักอ่อน  เมล็ดพนัธ์ุถัว่เขียว และยอดพนัธ์ุมนัเทศ      

2. ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกั 
3. ปุ๋ยเคมีสูตร  46-0-0, 15-15-15, 16-20-0, 16-8-8, 13-13-21 
4. ธาตุอาหารเสริมและฮอร์โมนพืช 
5. สารชีวภณัฑ ์ สารเคมีป้องกนัก าจดัโรคและแมลง              
6. วสัดุการเกษตรอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์ระบบน ้าและป้ายพลาสติก ฯลฯ  
7. อุปกรณ์ส าหรับบนัทึกขอ้มูล  

วธีิกำร 
1. แผนกำรทดลองและกำรปฏิบัติดูแลรักษำ 
โครงการวิจยัและพฒันาระบบการปลูกพืชในเขตชลประทาน ด าเนินการศึกษาในแปลงขนาดใหญ่

จ านวน 1 แปลง  ท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร พื้นท่ี 1 ไร่ ประกอบดว้ย 5 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบท่ี 1 
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ขา้ว - ขา้ว - ขา้ว  ระบบท่ี 2 ขา้ว - ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์- ถัว่เขียว ระบบท่ี 3 ขา้ว - ถัว่เหลืองฝักสด - ขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์ ระบบท่ี 4 ขา้ว - มนัเทศ - ถัว่เขียว  และระบบท่ี 5 ขา้ว - พริกซอส - ขา้วโพดฝักอ่อน ด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1) คดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย  (ในศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตรและแปลงเกษตรกร) 
2) คดัเลือกพนัธ์ุและเตรียมพนัธ์ุพืชท่ีจะใชท้ดลองปลูก  
3) ปลูกในแปลงยอ่ยโดยใชข้นาดแปลงกวา้ง 10 เมตร  ยาว 10 เมตร   
4) การปฏิบติัดูแลรักษาขา้วตามค าแนะน าของกรมการขา้ว (2558) การปฏิบติัดูแลรักษาขา้วโพด 

เล้ียงสัตว ์ถัว่เขียว ถัว่เหลืองฝักสด มนัเทศ ขา้วโพดฝักอ่อน และพริกซอส ตามค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตร (2558) 

5) น าขอ้มูลการทดลองไปวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อตน้ทุน ( Benefit Cost Ratio : BCR) (นิรนาม, 
2559ข) 
            2. กำรบันทกึข้อมูล 

1) วนัปฏิบติัการต่างๆ 
2) ขอ้มูลดา้นโรค แมลงศตัรูพืช และการป้องกนัก าจดั 
3) ขอ้มูลดา้นผลผลิต การเจริญเติบโต และวนัเก็บเก่ียว  
4) ขอ้มูลดา้นตน้ทุนการผลิต  และรายได ้ 
5) ขอ้มูลดา้นโรค  แมลงศตัรูพืช  และการป้องกนัก าจดั 
6) การประเมินการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร 
7) ขอ้มูลทางอุตุนิยมวทิยา 
8) การวเิคราะห์ผลตอบแทนต่อตน้ทุน 

ระยะเวลำและสถำนทีด่ ำเนินกำร  
- ด าเนินการเร่ิมตน้  ตุลาคม 2554  ส้ินสุด  กนัยายน 2558 
- ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร 
 

ผลและวจิำรณ์ผลกำรทดลอง 
การศึกษาระบบการปลูกพืชท่ีมีข้าวเป็นพืชหลักในพื้นท่ีนาเขตชลประทานจงัหวดัพิจิตร โดย

ท าการศึกษาในแปลงขนาดใหญ่  ด าเนินการในแปลงของศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร พื้นท่ี 1 ไร่  
จากการศึกษาดา้นตน้ทุนการผลิตพบวา่ ระบบการปลูกขา้วแลว้ตามดว้ยการปลูกพริกซอส และการ

ปลูกขา้วโพดฝักอ่อนมีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงท่ีสุด 26,147 บาทต่อไร่ ตามดว้ยระบบการปลูกขา้ว - ถัว่
เหลืองฝักสด - ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และระบบการปลูกขา้ว - มนัเทศ - ถัว่เขียว มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อไร่
รองลงมา 12,747 และ 11,702 บาทต่อไร่ตามล าดบั  ในขณะท่ีระบบการปลูกขา้ว - ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์- ถัว่
เขียว มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อไร่ต ่าท่ีสุด 10,262 บาทต่อไร่  เทียบกบัระบบการปลูกขา้ว - ขา้ว - ขา้ว ท่ีมี
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ตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อไร่ 11,817 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 1)  จะเห็นว่าตน้ทุนการผลิตของระบบการปลูกขา้ว 
พริกซอส และขา้วโพดฝักอ่อน มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงท่ีสุด เน่ืองจากการปลูกพริกซอสมีช่วงอายุ
การเก็บเก่ียวท่ีนานกวา่พืชชนิดอ่ืนท่ีปลูกในระบบ (75-165 วนั) ท าให้มีตน้ทุนของค่าใช้จ่ายในการปฏิบติั
ดูแลท่ีเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย โดยทัว่ไปตน้ทุนการปลูกพริกอยู่ท่ีไร่ละประมาณ 25,000 บาท (พาณิชย ์,2553) 
นิรนาม (2559ค) พบวา่ การปลูกพริกส่งโรงงานบริษทัจะลงทุนให้ในเร่ืองตน้กลา้ ปุ๋ย ยา และฮอร์โมน โดย
มีค่าใชจ่้ายไร่ละ 15,000 -20,000 บาท   

 
ตำรำงที่ 1  พืชท่ีปลูกในระบบ ผลผลิต อายุเก็บเก่ียว ตน้ทุน และตน้ทุนทั้งระบบ ท่ีเป็นผลจากการศึกษา

ระบบการปลูกพืชท่ีมีขา้วเป็นพืชหลกัในพื้นท่ีนาเขตชลประทานจงัหวดัพิจิตร 

 
ดา้นรายได ้จากการศึกษาระบบการปลูกพืชท่ีมีขา้วเป็นพืชหลกัพบวา่ ระบบการปลูกขา้วแลว้ตาม

ดว้ยการปลูกพริกซอส และการปลูกขา้วโพดฝักอ่อน มีรายไดสุ้ทธิทั้งระบบเฉล่ียต่อไร่สูงท่ีสุด 29,783 บาท
ต่อไร่ โดยแยกเป็นการปลูกขา้วมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียต่อไร่ 6,483 บาทต่อไร่ การปลูกพริกซอสมีรายไดสุ้ทธิ

ระบบ 
ที่ 

 
พืชทีป่ลูกในระบบ 

ผลผลติ 
(กก./ไร่) 

อำยุเกบ็เกีย่ว 
(วนั) 

ต้นทุน 
(บำท/ไร่) 

ต้นทุน 
ทั้งระบบ 
(บำท/ไร่) 

1. ขา้ว (พนัธ์ุพิษณุโลก 41) 810 90 4,047  
ขา้ว (พนัธ์ุพิษณุโลก 41) 820 90 3,820 11,817 
ขา้ว (พนัธ์ุพิษณุโลก 41) 800 90 3,950  

2. ขา้ว (พนัธ์ุพิษณุโลก 41) 800 90 4,047  
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(พนัธ์ุนครสวรรค3์) 1,220 115 3,800 10,262 
ถัว่เขียว (พนัธ์ุก าแพงแสน2) 175 70 2,415  

3. ขา้ว (พนัธ์ุพิษณุโลก 41) 815 90 4,047  
ถัว่เหลืองฝักสด (พนัธ์ุเชียงใหม่84-2) 605 70 4,200 12,747 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(พนัธ์ุนครสวรรค3์) 1,250 115 4,500  

4. ขา้ว (พนัธ์ุพิษณุโลก 41) 800 90 4,047  
มนัเทศ (พนัธ์ุพจ65-3) 1,600 90 5,240 11,702 
ถัว่เขียว (พนัธ์ุก าแพงแสน2) 180 70 2,415  

5. ขา้ว (พนัธ์ุพิษณุโลก 41) 810 90 4,047  
พริกซอส (พนัธ์ุพจ05) 1,520 75-165 16,500 26,147 
ขา้วโพดฝักอ่อน (พนัธ์ุศรแดง) 1,000 50 5,600  
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เฉล่ียต่อไร่ 13,900 บาทต่อไร่ และการปลูกขา้วโพดฝักอ่อนมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียต่อไร่ 9,400 บาทต่อไร่ (ตาราง
ท่ี 2) ราคาขา้วโพดฝักอ่อนเป็นราคาฝักสดรวมทั้งเปลือกเปลือก 
 
ตำรำงที่ 2  พืชท่ีปลูกในระบบ  รายได ้รายไดสุ้ทธิ รายไดท้ั้งระบบ และรายไดสุ้ทธิทั้งระบบ ท่ีเป็นผลจาก

การศึกษาระบบการปลูกพืชท่ีมีขา้วเป็นพืชหลกัในพื้นท่ีนาเขตชลประทานจงัหวดัพิจิตร 

 

หมำยเหตุ    1/  ขา้ว  ราคากิโลกรัมละ 13 บาท 
  ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ ราคากิโลกรัมละ 5 บาท 
  มนัเทศ  ราคากิโลกรัมละ 10 บาท 

  พริกซอส  ราคากิโลกรัมละ 20 บาท 
  ถัว่เหลืองฝักสด  ราคากิโลกรัมละ 10 บาท 
     ถัว่เขียว  ราคากิโลกรัมละ 30 บาท 
  ขา้วโพดฝักอ่อน  ราคากิโลกรัมละ 15 บาท 

 

ระบบ 
ที่ 

 
พืชทีป่ลูกในระบบ 

รำยได้1/ 
(บำท/ไร่) 

รำยได้1/ 
สุทธิ 

(บำท/ไร่) 

รำยได้สุทธิ 
ทั้งระบบ 
(บำท/ไร่) 

ผลตอบแทนต่อ
ต้นทุนทั้งระบบ 

(บำท/ไร่) 
1. ขา้ว (พนัธ์ุพิษณุโลก 41) 10,530 6,483   

ขา้ว (พนัธ์ุพิษณุโลก 41) 10,660 6,840 19,773 1.67 
ขา้ว (พนัธ์ุพิษณุโลก 41) 10,400 6,450   

2. ขา้ว (พนัธ์ุพิษณุโลก 41) 10,400 6,353   
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(พนัธ์ุนครสวรรค3์) 6,100 2,300 11,506 1.12 
ถัว่เขียว (พนัธ์ุก าแพงแสน2) 5,250 2,853   

3. ขา้ว (พนัธ์ุพิษณุโลก 41) 10,595 6,548   
ถัว่เหลืองฝักสด (พนัธ์ุเชียงใหม่84-2) 6,050 1,850 10,148 0.80 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(พนัธ์ุนครสวรรค3์) 6,250 1,750   

4. ขา้ว (พนัธ์ุพิษณุโลก 41) 10,400 6,353   
มนัเทศ (พนัธ์ุพจ65-3) 16,000 10,760 20,098 1.72 
ถัว่เขียว (พนัธ์ุก าแพงแสน2) 5,400 2,985   

5. ขา้ว (พนัธ์ุพิษณุโลก 41) 10,530 6,483   
พริกซอส (พนัธ์ุพจ05) 30,400 13,900 29,783 1.14 
ขา้วโพดฝักอ่อน (พนัธ์ุศรแดง) 15,000 9,400   
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รองลงมาไดแ้ก่ ระบบการปลูกขา้ว - มนัเทศ - ถัว่เขียว มีรายไดสุ้ทธิทั้งระบบเฉล่ียต่อไร่ท่ี 20,098 
บาทต่อไร่ โดยแยกเป็นการปลูกขา้วมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียต่อไร่ 6,353 บาทต่อไร่ การปลูกมนัเทศมีรายไดสุ้ทธิ
เฉล่ียต่อไร่ 10,760 บาทต่อไร่ และการปลูกถัว่เขียวมีรายได้สุทธิเฉล่ียต่อไร่ 2,985 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 2) 
และตามดว้ยระบบการปลูกขา้ว - ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์- ถัว่เขียว ท่ีมีรายไดสุ้ทธิทั้งระบบเฉล่ียต่อไร่ท่ี 11,506 
บาทต่อไร่ โดยแยกเป็นการปลูกขา้วมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียต่อไร่ท่ี 6,353 บาทต่อไร่ การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์
รายไดสุ้ทธิเฉล่ียต่อไร่ท่ี 2,300 บาทต่อไร่ และการปลูกถัว่เขียวมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียต่อไร่ท่ี 2,853 บาทต่อไร่ 
(ตารางท่ี 2) ในขณะท่ีระบบการปลูกขา้ว - ถัว่เหลืองฝักสด - ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มีรายไดสุ้ทธิทั้งระบบเฉล่ีย
ต่อไร่ต ่าท่ีสุด 10,148 บาทต่อไร่ โดยแยกเป็นการปลูกขา้วมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียต่อไร่ท่ี 6,548 บาทต่อไร่ การ
ปลูกถัว่เหลืองฝักสดมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียต่อไร่ท่ี 1,850 บาทต่อไร่  และการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์รายได้
สุทธิเฉล่ียต่อไร่ท่ี 1,750 บาทต่อไร่  (ตารางท่ี 2) เทียบกบัระบบการปลูกขา้ว - ขา้ว - ขา้วท่ีมีรายไดสุ้ทธิทั้ง
ระบบเฉล่ียต่อไร่ 19,773 บาทต่อไร่  (ตารางท่ี 2) การท่ีรายไดสุ้ทธิของระบบการปลูกขา้ว - ขา้ว - ขา้ว สูง
กว่าระบบการปลูกขา้ว - ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์- ถัว่เขียว และระบบการปลูกขา้ว - ถัว่เหลืองฝักสด - ขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์ เน่ืองจากว่าในปี 2554-2557 เป็นช่วงของโครงการรับจ าน าราคาขา้วในราคา 15,000 บาทต่อตนั 
(นิรนาม, 2559ก) 

ท าการวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบการปลูกพืชท่ีมีขา้วเป็นพืชหลกั โดยใช้
เกณฑอ์ตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio : BCR)  

 
อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน  =       
 
BCR  <  1  หมายถึง  กิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 
BCR  =  1  หมายถึง  กิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นไม่ไดก้  าไรและไม่ขาดทุน มีความเส่ียงไม่สมควรท า

การผลิต 
BCR  >  1 หมายถึง  กิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเส่ียงน้อย สามารถท าการผลิตได้ แต่

ควรระมดัระวงั 
BCR >  2 หมายถึง  กิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเส่ียงนอ้ย สามารถท าการผลิตได ้ 
การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนพบว่า ระบบการปลูกข้าว - มนัเทศ - ถั่วเขียว มีอตัรา

ผลตอบแทนต่อตน้ทุนสูงท่ีสุด 1.72 ตามดว้ยระบบการปลูกขา้ว - พริกซอส - ขา้วโพดฝักอ่อน และระบบ
การปลูกขา้ว - ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์- ถัว่เขียว ท่ีมีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน 1.14 และ 1.12 ตามล าดบั และ
ระบบการปลูกขา้ว - ถัว่เหลืองฝักสด - ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนต ่าท่ีสุด 0.80 ในขณะ
ท่ีระบบการปลูกขา้ว - ขา้ว - ขา้ว อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน 1.67 แสดงให้เห็นวา่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การศึกษาระบบการปลูกพืชท่ีมีขา้วเป็นพืชหลกั แลว้ตามดว้ยการปลูกมนัเทศ และถัว่เขียว มีผลก าไรและมี
ความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด สามารถท าการผลิตได ้ 

รายไดท้ั้งหมด 
ค่าใชจ่้ายในการเนินการ 
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สรุปผลกำรทดลองและค ำแนะน ำ 
จากผลการศึกษาระบบการปลูกพืชท่ีมีขา้วเป็นพืชหลกัในพื้นท่ีนาเขตชลประทานจงัหวดัพิจิตร ท่ี

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร ตั้งแต่ปี 2554-2558 พบวา่  
ระบบการปลูกพืชท่ีมีขา้วเป็นพืชหลกั และแลว้ตามดว้ยการปลูกพริกซอส และขา้วโพดฝักอ่อน มี

รายได้สุทธิทั้งระบบเฉล่ียต่อไร่สูงท่ีสุด 29,783 บาทต่อไร่ และระบบการปลูกขา้ว - มนัเทศ - ถัว่เขียว มี
รายไดสุ้ทธิทั้งระบบเฉล่ียต่อไร่รองลงมาท่ี 20,098 บาทต่อไร่  

ระบบการปลูกพืชท่ีมีขา้วเป็นพืชหลกั และแลว้ตามดว้ยการปลูกพริกซอส และขา้วโพดฝักอ่อน มี
อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.14 และระบบการปลูกขา้ว - มนัเทศ - ถัว่เขียว มีอตัราผลตอบแทนต่อ
ตน้ทุนเท่ากบั 1.72 ทั้ง 2 ระบบมีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนมากกวา่ 1 แสดงวา่มีผลก าไรและมีความเส่ียง
นอ้ย สามารถท าการผลิตได ้แต่ระบบการปลูกขา้ว - พริกซอส - ขา้วโพดฝักอ่อน มีตน้ทุน หรือค่าใชจ่้ายใน
การผลิตมากกวา่ ท าใหมี้ความเส่ียงสูงกวา่ระบบการปลูกขา้ว - มนัเทศ - ถัว่เขียว ท่ีมีตน้ทุน หรือค่าใชจ่้ายใน
การผลิตนอ้ยกวา่ 

 
กำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ 

การศึกษาระบบการปลูกพืชท่ีมีขา้วเป็นพืชหลกัในพื้นท่ีนาเขตชลประทานจงัหวดัพิจิตร โดยน า
เทคโนโลยีระบบการปลูกขา้ว ตามดว้ยการปลูกพริกซอส และขา้วโพดฝักอ่อน และระบบการปลูกขา้ว ตาม
ดว้ยการปลูกมนัเทศ และถัว่เขียว ไปทดสอบในแปลงเกษตรกร และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีเกษตรกร
ในเขตจงัหวดัพิจิตร และเกษตรกรทัว่ไปในเขตภาคเหนือตอนล่างท่ีสนใจ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การปลูกพืช และเกษตรกรสามารถเพิ่มรายไดใ้หสู้งข้ึนได ้  
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ระบบที ่2 
 

 
       

ระบบที ่1 
 

 
       

 

 

ขา้ว 

 

 
 ถัว่เขียว 

     
 

ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
  

ขา้วโพดฝักอ่อน 
     

 
ถัว่เหลืองฝักสด 

 

 

มนัเทศ 
     

 

พริกซอส 
         ภำพผนวกที่ 1  แผนผงัการศึกษาระบบการปลูกพืชท่ีมีขา้วเป็นพืชหลกัในพื้นท่ีนาเขตชลประทานจงัหวดั
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ภำพผนวกที ่2  ระบบการปลูกขา้ว - ขา้ว - ขา้ว 
 

   
ภำพผนวกที ่3  ระบบการปลูกขา้ว - ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์- ถัว่เขียว 
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