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ABSTRACT 

 Study of the Rice Crop is Irrigated Paddy Crops in Phitsanulok  Province was 
conducted at Phitsanulok Seed Research and Development Center during 2011 - 2013. 
There were 5 different cropping system: 1) rice – maize – mungbean  2) rice – vegetable 
soybean – maize 3) rice - yam – mungbean 4) rice - vegetable soybean – fresh corn 5) 
rice – rice – rice and in 2014 – 2015 conducted at farmer.  There were 2 different 
cropping system: 1) rice - yam – mungbean 2) rice – rice – rice. The result showed that 
cropping system  : rice - yam – mungbean  can be applied to farmers in the crop after 
rice and the most rewarding. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักในพ้ืนที่นาเขตชลประทานจังหวัดพิษณุโลกได้
ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ปี 2554 - 2556 ซึ่งประกอบด้วยระบบการปลูกพืช 
จ านวน 5 ระบบ คือ1) ข้าว – ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ – ถั่วเขียว 2) ข้าว – ถั่วเหลืองฝักสด – ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 3) ข้าว – มันเทศ – ถั่วเขียว 4) ข้าว – ถั่วเหลืองฝักสด – ข้าวโพดฝักสด 5) ข้าว – ข้าว – ข้าว และ
ในปี 2557 – 2558 ด าเนินการในแปลงเกษตรกร ประกอบด้วยระบบการปลูกพืช จ านวน 2 ระบบ คือ        
1) ข้าว – มันเทศ – ถั่วเขียว 2) ข้าว – ข้าว – ข้าว พบว่า ระบบการปลูกพืช : ข้าว - มันเทศ – ถั่วเขียว 
เป็นระบบที่เกษตรกรสามารถน าไปใช้ในการปลูกพืชหลังนาและคุ้มค่ามากที่สุด 

 
ค าส าคัญ: ระบบการปลูกพืช   ชลประทาน 
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6. ค าน า 
ในปัจจุบันทางรัฐบาลได้มีนโยบายลดพ้ืนที่การท านาปรัง โดยเฉพาะพ้ืนที่นาในเขตชลประทาน 

เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ าชลประทานส าหรับการเกษตรกรรมในฤดูแล้งโดยเฉพาะการท านาปรัง   ใน
ขณะเดียวกันราคาค่อนข้างแปรปรวน และคุณภาพข้าวที่ได้ค่อนข้างต่ า  ท าให้ราคาไม่ดี  ประกอบกับในช่วงที่
ผ่านมามีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลและหอยเชอรี่ในนาข้าว ท าความเสียหายให้แก่พ้ืนที่ปลูกข้าว
เป็นจ านวนมาก  ดังนั้นทางราชการจึงแนะน าให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย  ได้แก ่ข้าวโพด ถั่วเหลือง 
ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชผักต่าง เป็นต้น  ในขณะเดียวกันพ้ืนที่นานอกเขตชลประทานโดยเฉพาะพ้ืนที่นาที่มี
แหล่งน้ าขนาดเล็ก เช่น อ่างเก็บน้ า ฝายน้ าล้น บ่อน้ าตื้น เป็นต้น  ซึ่งปริมาณน้ าไม่เพียงพอส าหรับการท านา 
แต่เพียงพอส าหรับการปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย  เกษตรกรสามารถใช้พ้ืนที่นาได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเพ่ิม
รายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย 

     พ้ืนที่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ 15.8 ล้านไร่ โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ท านา 
8.6 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ 6.3 ล้านไร่ ไม้ผลและพืชผัก  0.9 ล้านไร่ พืชที่มีความส าคัญ ที่เป็นรายได้หลักของ
เกษตรกรได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ถั่วเหลือง มะม่วง ส้มโอ ล าไย นอกจากนี้ยังมีพืชผัก ไม้
ผลที่ส าคัญในท้องถิ่นอีกหลายชนิดที่ผลิตไปจ าหน่ายยังภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น  ขิง  พริก มะปราง  สภาพภูมิอากาศ 
ของภาคเหนือตอนล่างมีลักษณะอากาศแบบเมืองร้อน การเกษตรส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย 30 ปี (2512-2541) เท่ากับ 1,188 มิลลิเมตร พ้ืนที่รับน้ าชลประทานมี 2,298.680 ไร่ หรือร้อยละ 15 
ของพ้ืนที่การเกษตร 

เนื่องจากภาคเหนือตอนล่าง มีสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันมาก    ท าให้ลักษณะภูมิอากาศของภาค
นี้แตกต่างกันไปด้วย โดยได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย
และทะเลอันดามัน และได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มี
ความชื้น และความร้อนสูง ในฤดูร้อนอากาศร้อนจัด และอากาศเย็นสบายในฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในฤดู
ฝน  ในขณะที่พ้ืนที่ที่อยู่บนภูเขามีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ในฤดูร้อนและฤดูฝน มีอุณหภูมิ 20-24 องศา
เซลเซียส ส่วนพ้ืนที่ที่มีภูเขาล้อมรอบมักท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในช่วงฤดูหนาว  

    พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ 
และสังคม ท าให้มีความหลากหลายของระบบการปลูกพืช โดยเฉพาะในพ้ืนที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะจังหวัดพิจิตร 
พิษณุโลก สุโขทัย และก าแพงเพชร ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน เกษตรกรประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก 
โดยปลูกข้าวตลอดทั้งปี  

    จากการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของเกษตรกรในพ้ืนที่ พบว่า ปัญหาแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน
ไป ขึ้นอยู่กับชนิดพืช และทรัพยากรที่มีอยู่ ที่จะช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิต ปัญหาส าคัญที่พบได้แก่ 
เกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะข้าว ท าให้เกษตรกรมักประสบปัญหารายได้ต่ า ขาดความมั่นคงใน
อาชีพเกษตรกรรม ชุมชนขาดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตไม่ดีและก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม
มากมาย  

             จากประเด็นปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  ท าให้ระบบการผลิตไม่มีความ 



      ยั่งยืน ทั้งด้านผลผลิต คุณภาพ และรายได้  เกษตรกรยังคงมีการพึ่งพาปัจจัยภายนอกอยู่มาก โดยเฉพาะ 
     ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช   ขาดความรู้ในการใช้สารเคมีท่ีถูกต้อง เป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูง  
     รายได้ต่ า ผลผลิตด้อยคุณภาพ สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและสุขภาพเกษตรกรอ่อนแอ ดังนั้น ควรศึกษาหา 
     แนวทางการวิจัยและระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นท่ีเขตชลประทาน โดยยึดหลักตามแนวปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
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  ภาพที่ 1 ปฏิทินการปลูกพืชของการศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักในพ้ืนที่นาเขต 
             ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ปี 2554-2556 

 
เตรียมแปลงปลูกขนาดแปลงย่อย  10 x 10 เมตร ด าเนินการปลูกพืชตามปฏิทินการปลูกพืช (ภาพท่ี1) 

การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษาในแต่ละพืชตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

 

 



ส าหรับในปี 2557 – 2558 ได้คัดเลือก กรรมวิธีที่ 3 จ านวน 1 กรรมวิธี เพื่อท าการทดลองในแปลง

เกษตรกร จ านวน 2 แปลง/พ้ืนที่ 0.5 ไร่/1แปลง เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร 

 

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

 

ภาพที่ 2 ปฏิทินการปลูกพืชของการศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักในพ้ืนที่นาเขต 
           ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ปี 2557-2558 

 การบันทึกข้อมูล 
1. วันปลูก วันเก็บเก่ียวและวันปฏิบัติการต่างๆ 
2. ผลผลิต 
3. ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนผันแปร รายได้ รายได้สุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อการ

ลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) =      รายได้ (บาท/ไร่) 
ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 

 BCR<1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 
 BCR =1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นไม่ได้ก าไรและไม่ขาดทุน มีความเสี่ยงไม่สมควรท าการผลิต 
 BCR>1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อย สามารถท าการผลิตได้แต่ควร 
   ระมัดระวัง 
 BCR>2 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อย สามารถท าการผลิตได้ 
 

- เวลาและสถานที่ 
ปี 2554 – 2556 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 
ปี 2557 – 2558 ณ แปลงเกษตรกร อ.วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 

 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
8.1 ปี 2554 

ด าเนินการปลูกพืชทั้ง 5 กรรมวิธี ภายในแปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก  
ผลการวิเคราะห์ดิน มีค่า pH 5.68 อินทรียวัตถุ 0.994% ฟอสฟอรัส 81.83 ppm โพแทสเซียม 78 ppm 
และไนโตรเจน 0.05% พบว่า กรรมวิธีที่ 5 คือ ข้าว – ข้าว – ข้าว มีรายได้สุทธิรวมต่ าสุด คือ 5,347 
บาท/ไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 1.45 (ตารางที่ 1) ส่วนกรรมวิธีที่ 4 ข้าว – พริกซอส – ข้าวโพดฝักสด มี
รายได้สุทธิรวมสูงสุด 29,085 บาท/ไร่ มีค่า BCR 2.08 ส าหรับ กรรมวิธีที่ 3 คือ ข้าว – มันเทศ – ถั่วเขียว 
มีค่า BCR สูงสุด 2.36 ซึ่งพืชไร่ที่เหมาะสมส าหรับปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าว คือ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง 
แ ล ะ ข้ า ว ฟ่ า ง  (Gomez and Gomez, 1983) ต ล อ ด จ น ข้ า ว โพ ด เลี้ ย ง สั ต ว์  (ส ม ช าย ,2541; 
Syarifuddin,1981) และทานตะวัน (สมชาย, 2542) เนื่องจากพืชไร่ดังกล่าวเป็นพืชที่มีอายุค่อนข้างสั้น 
ใช้น้ าน้อย และทนแล้งได้ดี 
8.2 ปี 2555 

ด าเนินการปลูกพืชทั้ง 5 กรรมวิธี ภายในแปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
พิษณุโลก พบว่า กรรมวิธีที่ 2 คือ ข้าว – ถั่วเหลืองฝักสด – ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรายได้สุทธิรวมต่ าสุด 
4,571 บาท/ไร่ ค่า BCR 1.29 (ตารางที่ 2) เนื่องจากราคาผลผลิตในแต่ละปีขึ้นลงตามราคาท้องตลาด 
ส่วนระบบการปลูกพืชในกรรมวิธีที่ 3 คือ ข้าว – มันเทศ – ถั่วเขียว มีค่า BCR สูงสุด 1.96 (รายได้สุทธิ
รวม 10,074 บาท/ไร่) ในปี 2555 กรรมวิธีที่ 4 ได้เปลี่ยนพืชจากการปลูกพริกซอสมาเป็นถั่วเหลืองฝักสด 
ถึงแม้ว่า พริกซอสจะมีรายได้ที่ดี แต่เนื่องจากพริกซอสเป็นพืชที่ไม่เหมาะส าหรับปลูกในสภาพนา         
พบปัญหาเกี่ยวกับโรคต้นเหี่ยว เป็นจ านวนมาก 
8.3 ปี 2556 

ด าเนินการปลูกพืชทั้ง 5 กรรมวิธี ภายในแปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
พิษณุโลก พบว่า กรรมวิธีที่ 5 คือ ข้าว – ข้าว – ข้าว มีรายได้สุทธิรวมต่ าสุด 1,567 บาท/ไร่ ค่า BCR 
1.13 (ตารางที่ 3) เนื่องจากในปี 2556 ราคาข้าวเปลือกในท้องตลาดมีราคาลดลง ส่วนส่วนระบบการปลูก
พืชในกรรมวิธีที่ 3 คือ ข้าว – มันเทศ – ถั่วเขียว มีค่า BCR สูงสุด 2.16 (รายได้สุทธิรวม 12,289 บาท/ไร่) 
8.4 ปี 2557 

ด าเนินการคัดเลือกกรรมวิธีที่ 3 คือ ข้าว – มันเทศ – ถั่วเขียว ซึ่งเป็นวิธีแนะน า เปรียบเทียบกับ 
กรรมวิธีที่ 5 คือ ข้าว – ข้าว – ข้าว ซึ่งเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติกัน สู่แปลงเกษตรกร จ านวน 2 ราย 
ณ อ.วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิเคราะห์ดินของแปลงของนางอารม อุทัยฉาย มีค่า pH 7.58 
อินทรียวัตถุ  1.313% ฟอสฟอรัส  20.85 ppm โพแทสเซียม  90 ppm และไนโตรเจน  0.06%           
ส่ วนแปลงของนายอุดม  จิตรธร มี ค่ า pH 5.23 อินทรียวัตถุ  0.624% ฟอสฟอรัส  8.83 ppm   
โพแทสเซียม 30 ppm และไนโตรเจน 0.03%  กรรมวิธีที่คัดเลือก คือ ข้าว – มันเทศ – ถั่วเขียว ให้
รายได้สุทธิสูงสุด คือ 10,530 บาท/ไร่ (ของนางอารม อุทัยฉาย) มีค่า BCR 2.01 (ตารางที่ 4) ในขณะที่ 
กรรมวิธีของเกษตรกร คือ ข้าว – ข้าว – ข้าว ให้รายได้สุทธิเพียง 819 บาท/ไร่ มีค่า BCR 1.07 ส่วน



แปลงของนายอุดม จิตรธร ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแปลงของนางอารม อุทัยฉาย โดยกรรมวิธีที่
คัดเลือก คือ ข้าว – มันเทศ – ถั่วเขียว ให้รายได้สุทธิสูงสุด คือ 9,647 บาท/ไร่มีค่า BCR  1.93 (ตารางที่ 
5) 
8.5 ปี 2558  

     ส ารวจความพึงพอใจต่อระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักในพ้ืนที่นาเขตชลประทานจังหวัด
 พิษณุโลก  ในปี 2558 จ านวน 16 ราย พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อระบบการปลูกข้าว – ข้าว – ข้าว 

ในระดับปานกลางร้อยละ 75 และในระดับมากร้อยละ 25 ส่วนระดับความพึงพอใจต่อระบบการปลูก
ข้าว– มันเทศ – ถั่วเขียวในระดับปานกลางร้อยละ 63 ระดับมากร้อยละ 24 และในระดับน้อยร้อยละ 13 
ส าหรับระบบการปลูกพืชที่เกษตรกรเลือก พบว่า เกษตรกรสนใจเลือกทั้ง 2 ระบบร้อยละ 50  ระบบการ
ปลูกข้าว – มันเทศ – ถั่วเขียว เกษตรกรเลือกร้อยละ 31 ส่วนระบบการปลูกข้าว – ข้าว – ข้าว เกษตรกร
เลือกเพียงร้อยละ 19 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักในพ้ืนที่นาเขตชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ระบบการปลูก

พืช : ข้าว - มันเทศ – ถั่วเขียว เป็นระบบที่เกษตรกรสามารถน าไปใช้ในการปลูกพืชหลังนาและคุ้มค่ามาก
ที่สุด 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เป็นค าแนะน าให้เกษตรกรในพ้ืนที่เขตใช้น้ าชลประทานให้มีการปลูกพืชหมุนเวียน จะได้ลดการ 

 ระบาดของศัตรูพืช ลดความเสี่ยงเรื่องราคาของผลผลิตตกต่ าและเป็นการช่วยบ ารุงดิน 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
12. เอกสารอ้างอิง 

สมชาย บุญประดับ.  2541. ข้าวโพดไร่ในนาทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย.  นสพ.กสิกร  
71(6) :574-578. 

สมชาย บุญประดับ.  2542. การปลูกทานตะวันทดแทนนาปรัง.  นสพ.กสิกร  71(6):574-578. 
Gomez, A.A. and K.A. Gomez.  1983.  Multiple Cropping in the Humid Tropical of Asia.  
 IDRC. Ottawa, Ont.  248 pp. 
 

 
 
 
 
 
 



13. ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1 แสดงผลผลิตต้นทุนรายได้รายได้สุทธิและรายได้สุทธิรวมในปี 2554 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ 
             พืชพิษณุโลก 

กรรมวิธ ี ผลผลิต  
(กก./ไร่) 

ราคา 
(บาท/กก) 

ต้นทุน 
 (บาท/ไร่) 

รายได้  
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิรวม 
(บาท/ไร่) 

BCR 

1) ข้าว : กข31 717 8.5 3,925 6,095 2,170 12,587 2.28 
   ข้าวโพด : นว3 913 9 3,980 8,217 4,237   
   ถั่วเขียว : กพส2 202 40 1,900 8,080 6,180   
2) ข้าว : กข31 606 8.5 3,925 5,151 1,226 8,672 1.55 
    ถั่วเหลืองฝักสด : 
    ชม84-2 

741 15 7,960 11,115 3,155   

    ข้าวโพด : นว3 919 9 3,980 8,271 4,291   
3) ข้าว : กข31 628 8.5 3,925 5,338 1,413 14,093 2.36 
   มันเทศ :พจ 65-3 1,000 8 4,500 8,000 3,500   
   ถั่วเขียว : กพส2 277 40 1,900 11,080 9,180   
4) ข้าว : กข31 653 8.5 3,925 5,550 1,625 29,085 2.08 
   พริกซอส :  
   แม่ปิง 80 

4,096 10 18,650 40,960 22,310   

   ข้าวโพดฝักสด :      
goldensweeter 93 

955 10 4,400 9,550 5,150   

5) ข้าว : กข31 731 8.5 3,925 6,213 2,288 5,347 1.45 
   ข้าว : กข31 785 7 3,925 5,495 1,570   
   ข้าว : กข31 637 8.5 3,925 5,414 1,489   

 
หมายเหตุ BCR<1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 
 BCR =1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นไม่ได้ก าไรและไม่ขาดทุน มีความเสี่ยงไม่สมควรท าการผลิต 
 BCR>1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อย สามารถท าการผลิตได้แต่ควรระมัดระวัง 
 BCR>2 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อย สามารถท าการผลิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 แสดงผลผลิตต้นทุนรายได้รายได้สุทธิและรายได้สุทธิรวมในปี 2555 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ 
             พืชพิษณุโลก 

กรรมวิธ ี ผลผลิต  
(กก./ไร่) 

ราคา 
(บาท/กก) 

ต้นทุน 
 (บาท/ไร่) 

รายได้  
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิรวม 
(บาท/ไร่) 

BCR 

1) ข้าว : กข31 667 8.5 3,925 5,669 1,744 7,399 1.75 
   ข้าวโพด : นว3 875 9 3,980 7,875 3,895   
   ถั่วเขียว : กพส2 183 20 1,900 3,660 1,760   
2) ข้าว : กข31 718 8.5 3,925 6,103 2,178 4,571 1.29 
    ถั่วเหลืองฝักสด : 
    ชม 84-2 

576 15 7,960 8,640 680   

    ข้าวโพด : นว3 759 7.5 3,980 5,693 1,713   
3) ข้าว : กข31 656 8.5 3,925 5,576 1,651 10,074 1.98 
   มันเทศ :พจ 65-3 1,227 9 4,500 11,043 6,543   
   ถั่วเขียว : กพส2 189 20 1,900 3,780 1,880   
4) ข้าว : กข31 633 8.5 3,925 5,380 1,455 6,130 1.38 
   ถั่วเหลืองฝักสด :  
   ชม  84-2 

533 15 7.960 7,995 35   

   ข้าวโพดฝักสด :      
goldensweeter 93 

904 10 4,400 9,040 4,640   

5) ข้าว : กข31 636 8.5 3,925 5,406 1,481 7,010 1.60 
   ข้าว : กข31 918 8.5 3,925 7,803 3,878   
   ข้าว : กข31 656 8.5 3,925 5,576 1,651   

 
หมายเหตุ BCR<1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 
 BCR =1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นไม่ได้ก าไรและไม่ขาดทุน มีความเสี่ยงไม่สมควรท าการผลิต 
 BCR>1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อย สามารถท าการผลิตได้แต่ควรระมัดระวัง 
 BCR>2 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อย สามารถท าการผลิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3 แสดงผลผลิตต้นทุนรายได้รายได้สุทธิและรายได้สุทธิรวมในปี 2556 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ด 
             พันธุ์พืชพิษณุโลก 

กรรมวิธ ี ผลผลิต  
(กก./ไร่) 

ราคา 
(บาท/กก) 

ต้นทุน 
 (บาท/ไร่) 

รายได้  
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิรวม 
(บาท/ไร่) 

BCR 

1)  ข้าว : กข31 666 6.5 3,925 4,329 404 3,061 1.30 
    ข้าวโพด : นว3 761 7.5 4,158 5,707 1,549   
    ถั่วเขียว : ชน 72 106 30 2,072 3,180 1,108   
2) ข้าว : กข31 614 6.5 3,925 3,991 66 5,007 1.31 
    ถั่วเหลืองฝักสด :  
    ชม84-2 

786 15 8,076 11,790 3,714   

    ข้าวโพด : นว3 718 7.5 4,158 5,385 1,227   
3) ข้าว : กข31 651 6.5 3,925 4,231 306 12,289 2.16 
   มันเทศ :พจ 65-3 1,004 15 4,575 15,060 10,485   
   ถั่วเขียว : ชน 72 119 30 2,072 3,570 1,498   
4) ข้าว : กข31 664 6.5 3,925 4,316 391 9,237 1.56 
   ถั่วเหลืองฝักสด : 
   ชม 84-2 

796 15 8,076 11,940 3,864   

   ข้าวโพดฝักสด :      
goldensweeter 93 

951 10 4,528 9,510 4,982   

5) ข้าว : กข31 686 6.5 3,925 4,459 534 1,567 1.13 
   ข้าว : กข31 654 7.0 3,925 4,578 653   
   ข้าว : กข31 615 7.0 3,925 4,305 380   

หมายเหตุ BCR<1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 
 BCR =1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นไม่ได้ก าไรและไม่ขาดทุน มีความเสี่ยงไม่สมควรท าการผลิต 
 BCR>1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อย สามารถท าการผลิตได้แต่ควรระมัดระวัง 

BCR>2 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อย สามารถท าการผลิตได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ตารางท่ี 4 แสดงผลผลิตต้นทุนรายได้ รายได้สุทธิและรายได้สุทธิรวม ณ แปลงเกษตรกรของ นางอารม อุทัยฉาย 
              ที่อยู่ 77 ม.9 ต.บา้นยาง  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  ปี 2557 

กรรมวิธ ี ผลผลิต  
(กก.)/ไร่ 

ราคา 
(บาท/กก.) 

ต้นทุน 
 (บาท/กก.) 

รายได้  
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ
รวม (บาท/

ไร่) 

BCR 

1) กรรมวิธีท่ีคัดเลือก        
    ถั่วเขียว : ชน72 84 30 1,945 2,520 575 10,530 2.01 
    ข้าว : กข31 679 6.5 3,825 4,414 589   
    มันเทศ :พจ65-3 1,404 10 4,674 14,040 9,366   
2) กรรมวิธีของเกษตรกร        
    ข้าว : พิษณุโลก 2 595 7 3,825 4,165 340 819 1.07 
    ข้าว : กข31 658 6.5 3,825 4,277 452   
    ข้าว : พิษณุโลก 2 642 6 3,825 3,852 27   
หมายเหตุ BCR<1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 
 BCR =1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นไม่ได้ก าไรและไม่ขาดทุน มีความเสี่ยงไม่สมควรท าการผลิต 
 BCR>1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อย สามารถท าการผลิตได้แต่ควรระมัดระวัง 
 BCR>2 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนนิการนั้นมีก าไร มีความเสีย่งน้อย สามารถท าการผลิตได้ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงผลผลิต ต้นทุน รายได้รายได้สุทธิและรายได้สุทธิรวม ณ แปลงเกษตรกร ของ นายอุดม จิตรธร 
             ที่อยู่  20 ม.9 ต.  ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ปี 2557 

กรรมวิธ ี ผลผลิต  
(กก.)/ไร่ 

ราคา 
(บาท/กก.) 

ต้นทุน 
 (บาท/
กก.) 

รายได้  
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ
รวม (บาท/

ไร่) 

BCR 

1) กรรมวิธีท่ีคัดเลือก        
    ถั่วเขียว : ชน72 75 30 1,945 2,250 305 9,647 1.93 
    ข้าว : กข31 615 6.5 3,825 3,997 172   
    มันเทศ :พจ65-3 1,374 10 4,570 13,740 9,170   
2) กรรมวิธีของเกษตรกร        
    ข้าว : พิษณุโลก 2 589 7 3,825 4,123 298 934 1.08 
    ข้าว : กข31 673 6.5 3,825 4,374 549   
    ข้าว : พิษณุโลก 2 652 6 3,825 3,912 87   

 
หมายเหตุ BCR<1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 
 BCR =1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นไม่ได้ก าไรและไม่ขาดทุน มีความเสี่ยงไม่สมควรท าการผลิต 
 BCR>1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อย สามารถท าการผลิตได้แต่ควรระมัดระวัง 

BCR>2 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนนิการนั้นมีก าไร มีความเสีย่งน้อย สามารถท าการผลิตได้ 


