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5. บทคัดย่อ 

การทดสอบระบบปลูกพืชข้าว – ถั่วลิสง ในพ้ืนที่เกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการปลูกพืชที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เกษตรกรในเขตชลประทานและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชในพ้ืนที่เกษตรกร
ด าเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  จ านวน 5 รายๆ ละ 2 ไร่  
กรรมวิธีที่ทดสอบมี 2 กรรมวิธีคือ  กรรมวิธีทดสอบเป็นการปลูกข้าวนาปี-ถั่วลิสง และกรรมวิธีเกษตรกรเป็นการ
ปลูกข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง เริ่มด าเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2558   

ผลการทดสอบทั้ง 2 ปี  พบว่า  กรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตข้าวนาปี-ถั่วลิสงเฉลี่ย 789 และ 417  
กิโลกรัม/ไร่  ตามล าดับ  โดยมีต้นทุนผันแปรรวมทั้งระบบเฉลี่ย  7,143 บาท/ไร่ รายได้สุทธิทั้งระบบเฉลี่ย เท่ากับ 
8,684 บาท/ไร่    ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง เฉลี่ย 775 และ 811 กิโลกรัม/ไร่  
ตามล าดับ   โดยมีต้นทุนผันแปรทั้งระบบเฉลี่ย 6,014 บาท/ไร่   รายได้สุทธิทั้งระบบเฉลี่ยเท่ากับ 4,671 บาท/ไร่         
ซึ่งกรรมวิธีทดสอบ มีรายได้สุทธิเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 4,013 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86 
โดยเฉพาะการปลูกถั่งลิสงมีรายได้สุทธิสูงกว่าการปลูกข้าวนาปรัง  อีกทั้งการปลูกถั่วลิสงใช้น้ าน้อยกว่าการปลูก
ข้าวนาปรัง  เกษตรกรไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าและยังสามารถเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ในดินได้อีกทางหนึ่ง 
แต่กรรมวิธีทดสอบ (ข้าวนาปี-ถั่วลิสง) มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยทั้งระบบสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร (ข้าวนาปี-ข้าวนา
ปรัง) เท่ากับ 1,129 บาท/ไร่ เนื่องการปลูกถั่วลิสงมีต้นทุนต่อไร่สูงกว่าการปลูกข้าวนาปรังเช่นกัน  ส่วนสัดส่วน
รายได้ต่อการลงทุน  (Benefit Cost Ratio : BCR) ของกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ  2.2 และ 
1.8  ตามล าดับ แสดงว่าทั้ง 2 วิธี  ผลิตได้คุ้มต่อการลงทุน และมีผลก าไร  เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการปลูกถั่วลิสง



ในพ้ืนที่นาที่มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว เนื่องจากท าให้ได้ผลผลิตต่ าและยากต่อการเก็บเกี่ยว อีกทั้งควร
เลือกพันธุ์ที่มีลักษณะตามความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ 

    
ค าส าคัญ : ระบบปลูกพืช ถั่วลิสง ชลประทาน 

 

 

Abstract 

 Test of rice-peanut cropping systems in farmer field has the purpose to study suitable 

cropping system and increasing crop production efficiency of farmer in this area. Conducting in 5 

farmers on irrigated area of Ta-Khit sup district Banphot Phisai district Nakhon sawan province 

during October 2013 to September 2015 consist 2 method, farmer method (rice-rice) and 

Testing method (rice-peanut). The result showed Testing method have rice- peanut   average 

yield was 787 kg/rai and 417 kg/rai respectively. This method has average variable cost 7,143 

bath/rai and average profit was 8,684 bath/rai. Farmer method have rice- rice yield was 775 

kg/rai and 811 kg/rai respectively. This method has average variable cost 6,014 bath/rai and  

profit was 4,671 bath/rai. By Testing method have profit more than Farmer method was 4,013 

bath/rai calculated was 85.91 %.  Especially peanut production has profit more than rice 

production and increasing soil fertility also rice production used water more than peanut 

production.  But Testing method have variable cost more than Farmer method was 1,129 

bath/rai because peanut production has cost more than rice production. Considering benefit-

cost ratio (BCR) of Testing method and Farmer method was 2.2 and 1.8  showed 2 practice can 

production value investment.  Farmer avoid peanut production on clay loam because low yield 

and hard harvesting also select varieties has market  demand   
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6. บทน า 
อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ในพ้ืนที่เขตชลประทาน เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก 

ในปี 2554 มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี 393,757 ไร่ และมีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง 349,068 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร(สศก), 2555) เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปี และปลูกข้าวนาปรัง หลังการเก็บเก่ียวข้าวนาปีแล้ว โดย

1ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรนครสวรรค ์

2ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 5 



จะปลูกข้าว ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าวมากผลผลิต
ข้าวลดลง  ในฤดูนาปีข้าวได้รับน้ าจากคลองชลประทาน แต่ในฤดูนาปรังปริมาณน้ าชลประทานลดลง ส่งผลให้
ปลายคลองส่งน้ า มีปริมาณน้ าไม่เพียงพอส าหรับการปลูกข้าวนาปรัง บางครั้งเกษตรกรต้องหาแหล่งน้ าใต้ดินเสริม 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใช้พ้ืนที่ จึงได้มีการทดสอบระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในเขตชลประทาน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชในพ้ืนที่ของเกษตรกร โดยด าเนินการทดสอบระบบปลูกพืชข้าว-ถั่วลิสง ในพ้ืนที่เกษตรกร 
ซ่ึงพืชตระกูลถั่ว เป็นพืชที่มีความต้องการปริมาณน้ า ตลอดอายุการปลูกน้อยกว่าการปลูกข้าวนาปรัง และสามารถ
เพ่ิมรายไดแ้ทนการผลผลิตข้าวนาปรังได้ 

ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่สามารถปลูกได้ตลอดปี ในปี 2554 จังหวัดนครสวรรค์มีเนื้อที่เพาะปลูกถ่ัวลิสง 
6,010ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 221 กิโลกรัม/ไร่ (สศก, 2555) เป็นพืชที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรหลังจากการเก็บเก่ียวผลผลิตข้าว 

  
 
7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์  
1. เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ขอนแก่น 6, พันธุ์ ขอนแก่น 84-7    
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 , ยิปซั่ม 
3. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

วิธีการ   ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและด าเนินงาน โดยเลือกพ้ืนที่ที่มกีารปลูกข้าวเป็นพืชหลัก  และมี

แหล่งน้ าเสริมเพียงพอส าหรับการปลูกพืชไร่อายุสั้น หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปี 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่และประเด็นปัญหาในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ

สภาพพ้ืนที่ซึ่งจะเข้าไปด าเนินการ ได้แก่ ข้อมูลทางกายภาพ ชีวภาพของดินและ
สภาพแวดล้อมพืช  เศรษฐกิจและสังคม โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  

ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการทดสอบ โดยเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีเกษตรกร และกรรมวิธี
ทดสอบ 

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการทดสอบ ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ขั้นตอนที่  5 สรุปผลการด าเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-4 สรุปและ

ประมวลผลงานในภาพรวม 
เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2558 ในพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกร ต าบลตา

ขีด อ าเภอบรรพตพิสัย จงัหวัดนครสวรรค์ 
 
8. ผลการทดสอบและวิจารณ์ 



ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินงาน เลือกพ้ืนที่ทดสอบในโครงการชลประทาน
ก าแพงเพชร ต าบลตาขีด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 5 ราย ๆ 2 ไร่ รวมพ้ืนที่ทดสอบ 10 ไร่ 
ซึ่งเกษตรกรปลูกข้าวเป็นพืชหลัก (นาปี – นาปรัง) มีแหล่งน้ าเสริมในช่วงฝนทิ้งช่วง และมีปริมาณน้ าเพียงพอ
ส าหรับการปลูกพืชไร่อายุสั้น หลังการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูนาปี และได้สอบถามวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร เก็บ
ข้อมูลผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตการปลูกข้าวของเกษตรกร 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่และประเด็นปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย 
 

สภาพทั่วไป 
อ าเภอบรรพตพิสัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ต าบล 108 หมู่บ้าน ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่

ราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต.ด่านช้าง ต.บึงปลาทู ต.หนองกรด ต.ตาสัง ส่วนพื้นที่ ต.หูกวาง ต. อ่างทอง และตาขีด 
เป็นพื้นที่สูงๆ ต่ าๆ มีภูเขาเตี้ยๆ อยู่เป็นแห่งๆ ซึ่งภูเขาเหล่านี้จะเป็นภูเขาหินปูนและภูเขาหินอ่อน เนื่องจากพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ของอ าเภอเป็นที่ราบ  ท าให้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีทั้งสิ้นประมาณ 416,242 ไร่  มี
พ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 1,000ไร่ อ าเภอบรรพตพิสัยมีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น ฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงเฉลี่ยประมาณ 
35 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิต่ า เฉลี่ยประมาณ 22 องศาเซลเซียส  

กลุ่มชุดดินในอ าเภอบรรพตพิสัย คือกลุ่มชุดดินที่ 7 มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีสีน้ าตาลหรือสี
น้ าตาลปนเทา พบจุดประสีน้ าตาล สีแดงปนเหลือง น้ าตาลปนแดง หรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน กลุ่มชุดดินนี้เกิด
จากตะกอนล าน้ า เป็นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว พบตามพ้ืนที่ราบเรียบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติปานกลาง มีค่าความเป็นกรดด่าง 6.0-7.0 ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวขังน้ าได้ดี เหมาะแก่การท านา ใน
บางพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย เช่น ใน ต. อ่างทอง ต.หูกวาง ต.บ้านแดน จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่หลังนา  

อ าเภอบรรพตพิสัยมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติเป็นหลายแหล่งมาก ซึ่งนับว่า มีความเหมาะสมในการท า
เกษตรกรรม บางแห่งมีสัตว์น้ าอุดมสมบูรณ์ ล าคลองที่ส าคัญได้แก่ คลองกระถินใน ต.บางตาหงาย คลองกระดาน
ใน ต.บ้านแดน คลองน้ าจามใน ต.บางแก้ว คลองแหลมยางใน  ต.หูกวาง คลองสองหน่อใน ต.ตาสัง คลองเคียนใน 
ต.หนองกรด คลองวังขอนใน ต.ด่านช้าง คลองจังหวัดใน ต.หนองตางู ทั้งนี้ยังมีแม่น้ าปิงไหลผ่าน ซึ่งมีความยาว
ทั้งสิ้นประมาณ 28 กิโลเมตร ไหลผ่านพ้ืนที่ใน ต. ตาขีด ต.บางแก้ว ต.บ้านแดน ต. ตาสัง ต. ท่างิ้ว ต.บางตาหงาย 
ต. หูกวาง  (นิรนาม, 2546) 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
        ที่มา: www.amphoe.com 
 
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
อาชีพหลักของเกษตรกรในอ าเภอบรรพตพิสัย ได้แก่ ท านา ท าไร่ ท าสวน อาชีพเสริม  ได้แก่ การท า

ประมงเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ปีก และงานฝีมือจักสาน แปรรูปอาหาร (นิรนาม, 2546) 
จากการประชุมชี้แจงการด าเนินงานทดสอบในพื้นที่เกษตรกร พบว่า  ในปัจจุบัน เกษตรสามารถปลูกข้าว

ได้ปีละ 2-3 ครั้ง โดยอาศัยแหล่งน้ าชลประทาน น้ าฝน และน้ าใต้ดิน เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวอย่างเดียว 
ประเด็นปัญหาส าคัญ คือ ประสิทธิภาพการผลิตต่ า เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้
สารเคมี และการปลูกข้าวติดต่อกันท าให้ดินเสื่อมโทรม มีการระบาดของโรคและแมลงมาก เช่น เพลี้ยกระโดดสี
น้ าตาล และปัจจัยการผลิตมีราคาสูง  

 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดสอบ 
จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในขั้นตอนที่ 2 เกษตรกรมีความประสงค์เข้าร่วมทดสอบระบบการปลูก

พืช (ข้าว-ถั่วลิสง)โดยวางแผนการทดสอบร่วมกับเกษตรกร มีกรรมวิธี 2 กรรมวิธี คือ 
  กรรมวิธีเกษตรกร (ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง) การปลูกข้าวปฏิบัติตามกรรมวิธีเกษตรกรที่ปฏิบัติอยู่เป็น

ประจ า  
กรรมวิธีทดสอบ (ข้าว-ถั่วลิสง) การปลูกข้าวปฏิบัติตามกรรมวิธีเกษตรกร การปลูกถั่วลิสงปฏิบัติตาม

ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (ตารางท่ี 1) (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน, 2558 )  
 
ปฏิทินระบบการปลูกพืช 
 

กรรมวิธี เดือน 



ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
เกษตรกร 
(ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง) 

            

ทดสอบ 
(ข้าวนาป-ีถั่วลิสง) 

            

 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการทดสอบตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4.1 เก็บตัวอย่างดินในแปลงทดสอบ เพ่ือวิเคราะห์สมบัติทางเคมขีองดิน 
4.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการทดสอบ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันก าจัด

ศัตรูพืชที่จะใช้ในการด าเนินงาน  
4.3 จัดท าแปลงทดสอบตามแผนที่ก าหนดตามขั้นตอนที่ 3 
4.4 บันทึกข้อมูล ผลผลิต วันปลูก วันเก็บเก่ียว วันปฏิบัติการต่างๆ   
 ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่  ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน  
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ยผลต่างของผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้

สุทธิ รวมทั้งค านวณหาค่าสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit-Cost Ratio, BCR)  
โดยค านวณจาก 

       สัดส่วนรายได้ต่อต้นทุน =
รายได้

ต้นทุนผันแปร
 

 
BCR < 1 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินน้ันขาดทุนไม่ควรด าเนินการ 
BCR = 1 หมายถึง กิจกรมที่ด าเนินการนั้นไม่ได้ก าไรและไม่ขาดทุน มีความเสี่ยงไม่ควรด าเนินการผลิต 
BCR > 1 หมายถึงกิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อย สามารถด าเนินการผลิตได้แต่ควร

ระมัดระวัง 
BCR > 2 หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไร มีความเสี่ยงน้อย สามารถท าการผลิตได้ 

 
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด าเนินงานการทดสอบระบบการปลูกข้าว-ถั่วลิสง จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2556-

2558 สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
 
คุณสมบัติดิน 
คุณสมบัติดินแปลงเกษตรกรก่อนการทดสอบ พบว่า  ลักษณะเนื้อดินของแปลงเกษตรกร เป็นดินร่วนและ

ร่วนปนทราย   ปฏิกิริยาดิน (pH)  มีค่าระหว่าง 6.86 - 7.55   สภาพดินเป็นกลาง - ด่างเล็กน้อย ปริมาณ
อินทรียวัตถุ (Organic Matter  OM)  มีค่าระหว่าง 0.60 - 0.84 % มีความสมบูรณ์ปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัส

ถั่วลิสง 

ข้าวนาปรัง ข้าวนาป ี

ข้าวนาป ี



ที่เป็นประโยชน์ (Available  P) มีค่าระหว่าง 11- 24  มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน
ได้ (Exchangeable  K)  มีค่าระหว่าง 64 - 107 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  (ตารางท่ี 2 ) 

คุณสมบัติดินแปลงเกษตรกรหลังการทดสอบ พบว่า  ลักษณะเนื้อดินของแปลงเกษตรกร เป็นดินร่วนและ
ร่วนปนทราย   ปฏิกิริยาดิน (pH)  มีค่าระหว่าง 6.96 – 7.75   สภาพดินเป็นกลาง - ด่างเล็กน้อย ปริมาณ
อินทรียวัตถุ (Organic Matter  OM)  มีค่าระหว่าง 1.50 – 3.46 % มีความสมบูรณ์ปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์ (Available  P) มีค่าระหว่าง 7 - 53 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 
(Exchangeable  K)  มีค่าระหว่าง 84 - 555 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  (ตารางที่ 3 ) 

จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนและหลังการทดสอบจะเห็นได้ว่าระบบปลูกพืชที่มีการ
ปลูกถั่วลิสงอยู่ในระบบปลูกพืช สามารถเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินให้สูงขึ้นได้  ส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมมาก
ขึ้น 

 

ผลด าเนินงาน 
ปี  2556/2557 
ในช่วงฤดูการผลิตนาปี เกษตรกรทุกรายที่ร่วมการทดสอบสามารถปลูกข้าวได้ในทุกกรรมวิธี แต่ในช่วงฤดู

การผลิตนาปรังมีเกษตรกรเพียง 3 รายที่สามารถปลูกข้าวได้ในกรรมวิธีเกษตรกร  เนื่องจากแปลงนาอยู่ปลาย
คลอง น้ าไม่เพียงพอต่อการท านา  แต่เกษตรกรยังสามารถปลูกถั่วลิสงได้ เนื่องจากถั่งลิสงใช้น้ าในการผลิตน้อย
กว่าการท านาข้าว ดังนั้นเพ่ือให้ข้อมูลที่น ามาค านวณภาพรวมทั้งระบบ จึงไม่น าข้อมูลการปลูกข้าวนาปรังของ
เกษตรกรที่ไม่สามารถผลิตได้ครบตามแต่ละกรรมวิธีมาค านวณด้วย 

กรรมวิธีเกษตรกร (ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง)  พบว่า ได้ผลผลิตข้าวนาปีสูงสุด 804 กิโลกรัม/ไร่ ต่ าสุด 715 
กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 759 กิโลกรัม/ไร่   ส่วนผลผลิตข้าวนาปรัง สูงสุดเท่ากับ 866 กิโลกรัม/ไร่ ต่ าสุด 
800 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 833 กิโลกรัม/ไร่  ต้นทุนผันแปรรวมทั้งระบบ สูงสุด 5,310 บาท/ไร่ ต่ าสุด 
4,945 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยรวมทั้งระบบ เท่ากับ 5,162 บาท/ไร่  รายไดร้วมทั้งระบบสูงสุดเท่ากับ 11,011 
บาท/ไร่ ต่ าสุด 10, 431 บาท/ไร่ รายได้รวมทั้งระบบเฉลี่ย  10,816 บาท/ไร่  รายได้สุทธิรวมทั้งระบบสูงสุด
เท่ากับ 5,701 บาท/ไร่ ต่ าสุด 5,273 บาท/ไร่ รายได้สุทธิรวมทั้งระบบเฉลี่ยเท่ากับ 5,655 บาท/ไร่ ส่วนสัดส่วน
รายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) ของข้าวนาปีและข้าวนาปรัง เท่ากับ 1.8 และ 2.4 ตามล าดับ 
ส่วน BCR รวมทั้งระบบ เท่ากับ 2.1 

กรรมวิธีทดสอบ (ข้าวนาปี-ถั่วลิสง)  ได้ผลผลิตข้าวนาปีสูงสุด 804 กิโลกรัม/ไร่ ต่ าสุด 705 กิโลกรัม/ไร่ 
ส่วนผลผลิตถั่วลิสงสูงสุดเท่ากับ 440 กิโลกรัม/ไร่ ต่ าสุด 320 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตถั่วลิสงเฉลี่ยเท่ากับ 350 
กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนผันแปรรวมทั้งระบบ สูงสุด 7,595 บาท/ไร่ ต่ าสุด 6,460 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย รวมทั้ง
ระบบ เท่ากับ 6,960 บาท/ไร่  รายได้รวมทั้งระบบสูงสุดเท่ากับ 16,071 บาท/ไร่ ต่ าสุด 13,164 บาท/ไร่ รายได้
รวมทั้งระบบเฉลี่ย  14,029 บาท/ไร่  รายได้สุทธิรวมทั้งระบบสูงสุดเท่ากับ 9,473 บาท/ไร่ ต่ าสุด 5,821 บาท/ไร่ 
รายได้สุทธิรวมทั้งระบบเฉลี่ยเท่ากับ 7,068 บาท/ไร่ ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio : 
BCR) ของข้าวนาปีและข้าวนาปรัง เท่ากับ 1.8 และ 2.2 ตามล าดับ ส่วน BCR รวมทั้งระบบ เท่ากับ 2.0  



จากข้อมูลดังกล่าว กรรมวิธีทดสอบ มีรายได้สุทธิเฉลี่ยทั้งระบบสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,413 บาท/ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 24.98 แต่มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยทั้งระบบสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 1,798 บาท/ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 34.83 เนื่องจากการปลูกถั่วลิสงมีต้นทุนสูงกว่าการปลูกข้าวนาปรัง ทั้ง 2 กรรมวิธีมีค่า BCR มากกว่า 1
แสดงว่าทั้ง 2 กรรมวิธีสามารถน าไปผลิตได้โดยมีก าไร (ตารางท่ี 4 ) 
 

ปี  2557/2558 
ในช่วงฤดูการผลิตนาปี เกษตรกรทุกรายที่ร่วมการทดสอบสามารถปลูกข้าวได้ในทุกกรรมวิธี แต่ในช่วงฤดู

การผลิตนาปรังมีเกษตรกรเพียง 1 รายที่สามารถปลูกข้าวได้ในกรรมวิธีเกษตรกร  เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้
เกษตรกรงดท านาปรัง   แต่เกษตรกรยังสามารถปลูกถ่ัวลิสงได้ เนื่องจากถ่ังลิสงใช้น้ าในการผลิตน้อยกว่าการท านา
ข้าว ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลที่น ามาค านวณภาพรวมทั้งระบบ ใช้ข้อมูลของเกษตรกร 1 รายที่ปลูกข้าวนาปรับเป็น
ข้อมูลตัวแทนเกษตรกรรายอ่ืนที่ไม่สามารถปลูกและไม่ข้อมูล มาใช้ในการค านวณ 

 
กรรมวิธีเกษตรกร (ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง)  พบว่า ได้ผลผลิตข้าวนาปีสูงสุด 815 กิโลกรัม/ไร่ ต่ าสุด 750 

กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 796 กิโลกรัม/ไร่   ผลผลิตข้าวนาปรังเท่ากับ 788 กิโลกรัม/ไร่  ส่วนต้นทุนผัน
แปรข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง เฉลี่ยเท่า 3,150 บาท/ไร่ และ 3,225 บาท/ไร่ ตามล าดับ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยรวมทั้ง
ระบบเท่ากับ 6,375 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ยระบบข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง เท่ากับ 5,431 บาท/ไร่ และ 5,122 บาท/ไร่ 
ตามล าดับ  รายได้เฉลี่ยรวมทั้งระบบเท่ากับ 10,553 บาท/ไร่    รายได้สุทธิเฉลี่ยระบบข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง 2,281 
บาท/ไร่ และ 1,895 บาท/ไร่ ตามล าดับ รายได้สุทธิเฉลี่ยรวมทั้งระบบเท่ากับ 4,178 บาท/ไร่ ส่วนสัดส่วนรายได้
ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) ของข้าวนาปีและข้าวนาปรัง เท่ากับ 1.7 และ 1.6 ตามล าดับ ส่วน 
BCR รวมทั้งระบบ เท่ากับ 1.7 

กรรมวิธีทดสอบ (ข้าวนาปี-ถั่วลิสง)  ได้ผลผลิตข้าวนาปีสูงสุด 889 กิโลกรัม/ไร่ ต่ าสุด 747 กิโลกรัม/ไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 815 กิโลกรัม/ไร่   ส่วนผลผลิตถั่วลิสงสูงสุดเท่ากับ 560 กิโลกรัม/ไร่ ต่ าสุด 420 กิโลกรัม/ไร่ 
ผลผลิตถั่วลิสงเฉลี่ยเท่ากับ 484 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยระบบข้าว-ถั่วลิสงเท่ากับ 3,150 บาท/ไร่ และ 
4,209 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยรวมทั้งระบบ เท่ากับ 7,359 บาท/ไร่  รายได้เฉลี่ยระบบข้าว-ถั่วลิสงเท่ากับ 
5,556 บาท/ไร่ และ12,100 บาท/ไร่ ตามล าดับ รายได้เฉลี่ยรวมทั้งระบบเท่ากับ 17,565 บาท/ไร่  รายได้สุทธิ
เฉลี่ยระบบข้าว-ถั่วลิสงเท่ากับ 2,408 บาท/ไร่ และ 7,891บาท/ไร่ ตามล าดับ รายได้สุทธิเฉลี่ยรวมทั้งระบบเท่ากับ 
10,299 บาท/ไร่ ส่วนสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) ของข้าวนาและถ่ัวลิสง เท่ากับ 1.8 
และ 2.9 ตามล าดับ  BCR รวมทั้งระบบ เท่ากับ 2.4 

จากข้อมูลดังกล่าว กรรมวิธีทดสอบ มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยทั้งระบบสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 984 
บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.44 รายได้สุทธิเฉลี่ยทั้งระบบสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 6,121 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
146.51 ทั้ง2 กรรมวิธีมีค่า BCR มากกว่า 1 แสดงว่าทั้ง 2 กรรมวิธีสามารถน าไปผลิตได้โดยมีก าไร  (ตารางท่ี 5 ) 

 
 



 
 
 
ผลการทดสอบเฉลี่ย 2 ปี 
จากการทดสอบ 2 ปี  พบว่า กรรมวิธีเกษตรกร (ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง)  พบว่า ได้ผลผลิตข้าวเท่ากับ 755 

กก./ไร่  811 กก./ไร่ ตามล าดับ  ส่วนต้นทุนผันแปรข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง เฉลี่ยเท่า 3,005 บาท/ไร่ และ 3,009 
บาท/ไร่ ตามล าดับ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยรวมทั้งระบบเท่ากับ 6,014 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ยระบบข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง 
เท่ากับ 5,324 บาท/ไร่ และ 5,533 บาท/ไร่ ตามล าดับ  รายได้เฉลี่ยรวมทั้งระบบเท่ากับ  10,685 บาท/ไร่    
รายได้สุทธิเฉลี่ยระบบข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง 2,328 บาท/ไร่ และ 2,343 บาท/ไร่ ตามล าดับ รายได้สุทธิเฉลี่ย
รวมทั้งระบบเท่ากับ 4,671 บาท/ไร่ ส่วนสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) ของข้าวนาปี
และข้าวนาปรัง เท่ากับ 1.8 และ 1.8 ตามล าดับ ส่วน BCR รวมทั้งระบบ เท่ากับ 1.8 

กรรมวิธีทดสอบ (ข้าวนาปี-ถั่วลิสง)  ได้ผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ยเท่ากับ 789 กก./ไร่   ส่วนผลผลิตถั่วลิสง
เฉลี่ยเท่ากับ 417 กก./ไร่ ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยระบบข้าว-ถั่วลิสงเท่ากับ 3,005 บาท/ไร่ และ 4,138 บาท/ไร่ ต้นทุน
ผันแปรเฉลี่ยรวมทั้งระบบ เท่ากับ 7,143 บาท/ไร่  รายได้เฉลี่ยระบบข้าว-ถั่วลิสงเท่ากับ 5,413 บาท/ไร่ และ
10,430 บาท/ไร่ ตามล าดับ รายได้เฉลี่ยรวมทั้งระบบเท่ากับ 15,843 บาท/ไร่  รายได้สุทธิเฉลี่ยระบบข้าว-ถั่วลิสง
เท่ากับ 2,409 บาท/ไร่ และ 6,275บาท/ไร่ ตามล าดับ รายได้สุทธิเฉลี่ยรวมทั้งระบบเท่ากับ 8,684 บาท/ไร่ ส่วน
สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) ของข้าวนาและถั่วลิสง เท่ากับ 1.8 และ 2.6 ตามล าดับ  
BCR รวมทั้งระบบ เท่ากับ 2.2 

จากผลการทดสอบข้างต้นพบว่า กรรมวิธีการทดสอบมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยทั้งระบบสูงกว่ากรรมวิธี
เกษตรกรเฉลี่ยทั้งระบบ 1,129 บาท/ไร่    แต่กรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิทั้งระบบเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร
เฉลี่ยทั้งระบบ 4,013 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.91 เมื่อพิจารณาสัดส่วนต่อการลงทุน( BCR ) ของกรรมวิธี
ทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ  2.2 และ 1.8 ตามล าดับ แสดงว่าทั้ง 2 วิธี  ผลิตได้คุ้มต่อการลงทุน และมี
ผลก าไร  แต่กรรมวิธีทดสอบมีผลตอบแทนสุทธิมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร  อีกทั้งการปลูกถั่วลิสงใช้น้ าน้อยกว่า
การปลูกข้าวนาปรัง เกษตรกรจึงไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงการผลิต  และเป็นการเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ในดินได้อีกทางหนึ่ง (ตารางท่ี 6 ) 

 
ข้อจ ากัด  

 จาการทดสอบ พบว่า มีแปลงเกษตรกรบางราย พ้ืนที่ปลูกมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว ท าให้ต้นถั่วลิสงมี
ล าต้นสูง ไม่แข็งแรง และเก็บเกี่ยวผลผลิตยาก (ภาพท่ี 2) 
 อีกข้อจ ากัดหนึ่งในการผลิตถั่วลิสง คือ ไม่สามารถผลิตในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากได้ เนื่องจากปัญหา การ
ขาดแคลนแรงงาน และการตลาด และเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงค่อนข้างหายาก  
 

ความพึงพอใจของเกษตรกร 



เกษตรกรมีความพึงพอใจในเรื่องของพันธุ์ถั่วลิสง พันธุ์ ขอนแก่น 6 ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100  
ส่วนการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 100 
ส่วนภาพรวมของระบบการปลูกข้าว-ถั่วลิสง เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ60 ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 เพราะพ้ืนที่ของเกษตรกรบางรายเป็นดินร่วนเหนียว ท าให้ล าต้นถั่วลิสงสูง ไม่
แข็งแรง และเก็บเกี่ยวผลผลิตยาก   

 
 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ระบบการปลูกข้าวนาปี-ถั่วลิสง ในกรรมวิธีทดสอบ มีรายได้สุทธิเฉลี่ยสูงกว่าระบบการปลูกข้าวนาปี-ข้าว

นาปรัง เท่ากับ 4,013 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86 โดยเฉพาะการปลูกถั่งลิสงมีรายได้สุทธิสูงกว่าการปลูกข้าวนา
ปรังอีกทั้งการปลูกถั่วลิสงใช้น้ าน้อยกว่าการปลูกข้าวนาปรัง เกษตรกรไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าและยัง
สามารถเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ในดินได้อีกทางหนึ่ง แต่ระบบการปลูกข้าวนาปี-ถั่วลิสง มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยทั้ง
ระบบสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร (ข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง) เท่ากับ 1,129 บาท/ไร่ เนื่องการปลูกถั่วลิสงมีต้นทุกต่อไร่สูง
กว่าการปลูกข้าวนาปรังเช่นกัน  ส่วนสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน  (Benefit Cost Ratio : BCR) ของกรรมวิธี
ทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ  2.2 และ 1.8  ตามล าดับ แสดงว่าทั้ง 2 วิธี  ผลิตได้คุ้มต่อการลงทุน และมี
ผลก าไร  เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการปลูกถั่วลิสงในพ้ืนที่นาที่มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว เนื่องจากท าให้
ได้ผลผลิตต่ าและยากต่อการเก็บเกี่ยว อีกท้ังควรเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะตามความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ 

 
10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชไร่หลังนาปี โดยสามารถเลือกการปลูกถั่วลิสง แทนการปลูกข้าวนา
ปรัง  ซ่ึงเป็นการหยุดพักการปลูกข้าว และลดการระบาดของแมลงศัตรูข้าวอีกวิธีการหนึ่ง 
 
11.ค าขอบคุณ(ถ้ามี) – 
 

 
12. เอกสารอ้างอิง 
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน, 2558 เอกสารเผยแพร่การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ใช้น้ าน้อย. กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.   

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555 ข้อมูลการผลิตและการตลาดสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจ
พืชไร่นา ส านักวิจัยเศรษฐกิจ  ส านักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  



นิ ร น าม , 2546. ศู น ย์ บ ริ ก า ร อ า เภ อ บ ร รพ ต พิ สั ย  [อ อ น ไล น์ ] เข้ า ถึ ง ได้ จ าก ท า ง อิ น เต อ ร์ เน็ ต : 
http://www.amphoe.com วันที่ 4 สิงหาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 วิธีการปฏิบัติระบบปลูกข้าวนาปี-นาปรัง และถั่วลิสง  อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ปี  2557-2558 
 

รายการ  ข้าวนาป ี- นาปรัง *,**  ถั่วลิสง  ** 
1.พันธุ์ 
2.การเตรียมดิน 
3.การปลูก 
  -เดือน 
  -ระยะปลูกและอัตราเมล็ดพันธุ์ 
 
 
 
4.การป้องกันและก าจัดวัชพืช 
 
 
 
 
5.การใส่ปุ๋ย 
คร้ังที่ 1 
 
 
คร้ังที่ 2 
 
 

 -กข 31 
-จอบหมุน 1 คร้ัง แล้วปรับหน้าดินท าเทือก 
 
-เดือนมิถุนายน ,ธันวาคม 
-หว่านเมล็ดพันธุ์อัตรา 25-30 กก./ไร่ 
 
 
 
-ใช้สาร 2,4-D อัตรา 150 มล./ไร่ ผสมน้ า 20 
ลิตร หรือสารบิวทาคลอร์  อัตรา 100 มล./ 
ผสมน้ า 20 ลิตร  อัตรา 350 มล./ไร่ หลัง
หว่านข้าว 7-10 วัน 
 
-ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0อัตรา 25-30กก./ไร่ ช่วง
ข้าวอายุ 15-30 วัน  
 
-ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 25-30 กก./ไร่ 
ข้าวอายุ 45-60 วัน หรือใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 
อัตรา 5 กก./ไร่ ช่วงข้าวอายุ 45-60 วัน  
 

 -พันธุ์ ขอนแก่น 6 
-ไถดะ 1 คร้ังไถแปร 2-3 คร้ัง 
 
-เดือน ธันวาคม 

-อัตราเมล็ดพันธุ์ 13-14  กิโลกรัม/ไร่  
-ระยะปลูก 50X20 ซม. หยอดหลุมละ 3-4 เมล็ด 
ถอนแยกเหลือ  2 ต้นต่อหลุม  
 
-พ่นอะลาคลอร์ อัตรา 320 มล./ไร่ 
 
 
 
 
-ใส่ปุ๋ยรองพ้ืน สูตร 12-24-12 อัตรา  
25 กก./ไร่ รองพ้ืนพร้อมปลูก  
-ใส่ยิปซั่ม อัตรา 50 กก./ไร่ เพ่ือลด
เปอร์เซ็นต์เล็ดลีบ ช่วงออกดอก 
 
 
 

http://www.amphoe.com/


6.การป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
 
 
 
 
 
 
 
7.การเก็บเกี่ยว 
 
 
 
8.การจัดการผลผลิต 

-ใช้สารไอโชโพรคาร์บ  50%WP อัตรา 20 
กรัม/น้ า 20 ลิตร  หรือสารคลอร์ไพริฟอส 
40% EC  อัตรา 40 มล. /น้ า 20 ช่วงข้าว
แตกกอ 
 
 
 
 
-ใช้รถในการเก็บเกี่ยวนาปีช่วงเดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน  ข้าวนาปรังเดือนมีนาคม- เดือน
เมษายน 
 
-ขายในรูปน้ าหนักสดให้แก่โรงสีในพ้ืนที่ 

-ใช้สารไอโปรไดโอน (50%WP) อัตรา 2.8 
กรัม และสารเมธาแลกซิล +แมนโคเซบ 
72%WP อัตรา 2.0 กรัม คลุกเมล็ด 1 
กิโลกรัม   
-ใช้สารไตอะโซฟอส ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ 
-ใช้สารคลอร์ไพริฟอส ป้องกันก าจัดเสี้ยนดิน 
ตามอัตราแนะน า 
 
-ใช้แรงงานคนเก็บเกี่ยวช่วงต้นเดือนเมษายน 
 
 
  
-ขายฝักสดให้แก่พ่อค้าในพ้ืนที่ 

 
หมายเหตุ :    *    กรรมวิธีเกษตรกร     
                 **    กรรมวิธีทดสอบ 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติของดินก่อนการทดสอบระบบปลูก ข้าว-ถั่วลิสง อ.บรรพตพิสัย ปี2556  

 

 
ตารางท่ี 3 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติของดินหลังทดสอบระบบปลูก ข้าว-ถั่วลิสง อ.บรรพตพิสัย ปี2558 

รายชื่อเกษตรกร เนื้อดิน 
ปฏิกิริยา

ดิน 
อินทรีย์วัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 
(มก./กก.) 

โพแทสเซียม   ที่
ละลายน้ าได้ 
( มก./กก) 

1.นายทวาย  นครจันทร ร่วนปนทราย 6.95 0.66 24 96 
2.นายวินัย   วิระนะ ร่วนปนทราย 6.86 0.72 21 107 
3.นายบุญเรือง  ไพรสัน ร่วน 7.38 0.66 12 84 
4.นายณรงค์   เนียมค า ร่วนปนทราย 7.14 0.60 16 99 
5. นางมณฑา   อาษาชาติ ร่วน   7.55 0.84 11 64 



รายชื่อเกษตรกร เนื้อดิน 
ปฏิกิริยา

ดิน 
อินทรีย์วัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัสที่
เป็น

ประโยชน์ 
(มก./กก.) 

โพแทสเซียม     
ที่ละลายน้ าได้ 
( มก./กก.) 

1.นายทวาย  นครจันทร ร่วนปนทราย 6.96 1.50 11 115 
2.นายวินัย   วิระนะ ร่วนปนทราย 7.46 2.02 14 109 
3.นายบุญเรือง  ไพรสัน ร่วน 7.50 2.26 7 84 
4.นายณรงค์   เนียมค า ร่วนปนทราย 7.36 3.37 15 146 
5. นางมณฑา   อาษาชาติ ร่วน   7.75 2.32 13 159 



ตารางที่ 4   แสดงข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ในระบบข้าวนาป-ีนาปรัง และข้าวนาป-ีถั่วลิสง อ.บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค์ ปี 2556/2557 

      หมายเหตุ :  ขายข้าวนาปี  ราคากิโลกรมัละ  6.9 บาท                       
                ขายข้าวนาปรัง  ราคากิโลกรัมละ  6.7 บาท     

                           ขายถั่วลิสงฝักสด ราคากิโลกรมัละ  25 บาท   
                           เกษตรกรรายที่ 2 และรายที ่4 ไมม่ีข้อมูลข้าวนาปรัง  เนื่องจาก อยู่ปลายคลองชลประทานขาดแคลนน้ า จึงไมส่ามารถผลิตข้าวนาปรัง

เกษตรกร กรรมวิธี ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

 รายได้ 
(บาท/ไร่) 

รวม 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธ ิ
(บาท/ไร่) 

รวม 
(บาท/ไร่) 

BCR BCR เฉลี่ย
ท้ังระบบ 

รายท่ี 1 เกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 

715 833 
 

4,933 5,581 10,514 2,832 2,113 4,945 2,101 3,468 5,569 1.7 2.6 2.1 

 ทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วลิสง) 

735 440 
 

5,071 11,000 16,071 2,832 3,628 6,460 2,239 7,372 9,473 1.8 3.0 2.5 

รายท่ี 2 เกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 

785 - 
 

5,416 - 5,416 2,730 - 2,730 2,686 - 2,686 2.0     - 2.0 

 ทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วลิสง) 

775 320 
 

5,347 8,000 13,347 2,730 4,865 7,595 2,617 3,135 5,821 1.9 1.6 1.8 

รายท่ี 3 เกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 

755 866 
 

5,209 5,802 11,011 2,915 2,395 5,310 2,294 3,407 5,701 1.8 2.4 2.0 

 ทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วลิสง) 

800 340 
 

5,520 8,500 14,020 2,915 4,370 7,285 2,605 4,130 6,424 1.9 1.9 1.9 

รายท่ี 4 เกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 

804 - 
 

5,547 - 5,547 3,065 - 3,065 2,482 - 2,482 1.8 - 1.8 

 ทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วลิสง) 

804 320 
 

5,547 8,000 13,547 3,065 3,735 6,800 2,482 4,265 6,747 1.8 2.1 2.0 

รายท่ี 5 เกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 

735 800 
 

5,071 5,360 10,431 2,755 2,403 5,158 2,316 2,957 5,273 1.8 2.2 2.0 

 ทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วลิสง) 

705 332 
 

4,864 8,300 13,164 2,755 3,908 6,663 2,109 4,392 6,501 1.8 2.1 2.0 

เฉลี่ยท้ัง         กรรมวิธีเกษตรกร 
 2 กรรมวิธี       (ข้าว-ข้าว) 

759 833  5,235 5,581 10,816 2,859 2,303 5,162 2,378 3,277 5,655     1.9 2.4 2.1 

 กรรมวิธีทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วลิสง) 

763 350  5,269 8,760 14,029 2,859 4,101 6,960 2,410 4,658 7,068     1.8 2.2 2.0 

 ผลต่าง         3,213   1,798   1,413    
  %         29.71   34.83   24.98    



ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลเศรษฐศาสตร์ ในระบบข้าวนาป-ีนาปรัง และข้าวนาปี-ถั่วลิสง อ.บรรพตพสิัย จ.นครสวรรค์ ปี 2557/2558 

หมายเหตุ :  ขายข้าวนาปี  ราคากิโลกรมัละ  6.7-7 บาท                       
               ขายข้าวนาปรัง  ราคากิโลกรมัละ  6.4 บาท     
               ขายถั่วลิสงฝักสด ราคากิโลกรัมละ  25 บาท   
               เกษตรกรรายที่ 2 3 4และ5  ไม่มีข้อมลูข้าวนาปรัง  เนือ่งจากนโยบายของรัฐบาลงดการปลูกข้าวนาปรัง 
 

เกษตรกร กรรมวิธี ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

 รายได้ 
(บาท/ไร่) 

รวม 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน (บาท/ไร่) รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธ ิ
(บาท/ไร่) 

รวม 
(บาท/ไร่) 

BCR BCR เฉลี่ย
ท้ังระบบ 

รายท่ี 1 เกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 

815 788 
 

5,705 5,122 10,827 3,160 3,225 6,385 2,545 1,897 4,442 1.8 1.6 1.7 

 ทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วลิสง) 

819 560 
 

5,733 14,000 19,733 3,160 4,030 7,190 2,573 9,970 12,543 1.8 3.5 2.7 

รายท่ี 2 เกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 

750 - 
 

5,025 - 5,025 3,050 - 3,050 1,975 - 1,975 1.6 - 1.6 

 ทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วลิสง) 

747 480 
 

5,005 12,000 17,005 3,050 4,365 7,415 1,955 7,635 9,590 1.6 2.7 2.2 

รายท่ี 3 เกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 

800 - 
 

5,360 - 5,360 3,140 - 3,140 2,220 - 2,220 1.7 - 1.7 

 ทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วลิสง) 

889 500 
 

5,956 12,500 18,456 3,140 4,260 7,400 2,825 8,240 11,065 1.9 2.9 2.4 

รายท่ี 4 เกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 

810 - 
 

5,508 - 5,508 3,340 - 3,340 2,168 - 2,168 1.6 - 1.6 

 ทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วลิสง) 

785 420 
 

5,338 10,500 15,838 3,340 4,120 7,460 1,998 6,380 8,378 1.6 2.5 2.1 

รายท่ี 5 เกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 

805 - 
 

5.555 - 5,555 3,060 - 3,060 2,495 - 2,495 1.8 - 1.8 

 ทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วลิสง) 

833 460 
 

5,748 11,500 17,248 3,060 4,270 7,330 2,688 7,230 9,918 1.9 2.7 2.3 

เฉลี่ยท้ัง         กรรมวิธีเกษตรกร 
 2 กรรมวิธี       ข้าว-ข้าว 

796 788  5,431 5,122 10,553 3,150 3,225 6,375 2,281 1,897 4,178 1.7 1.6 1.7 

 กรรมวิธีทดสอบ 
ข้าว-ถั่วลิสง 

815 484  5,556 12,100 17,656 3,150 4,209 7,359 2,408 7,891 10,299 1.8 2.9 2.4 

 ผลต่าง         7,103   984   6,121    
  %         67.31   15.44   146.51    



 
 
 
 
       ตารางท่ี 6 แสดงข้อมลูเศรษฐศาสตร์เฉลีย่ 2 ปี  ในระบบข้าวนาป-ีข้าวนาปรัง และข้าวนาป-ีถั่วลิสง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ปี 2557-2558 

ปี กรรมวิธี ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

 รายได้ 
(บาท/ไร่) 

รวม 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน  
(บาท/ไร่) 

รวม 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธ ิ
(บาท/ไร่) 

รวม 
(บาท/ไร่) 

BCR BCR เฉลี่ย
ท้ังระบบ 

                    กรรมวิธีเกษตรกร 
 ปี 2557          ข้าว-ข้าว 

759 833  5,235 5,581 10,816 2,859 2,793 5,162 2,378 3,277 5,652     1.8 2.0 1.9 

 กรรมวิธีทดสอบ 
ข้าว-ถั่วลิสง 

763 350  5,269 8,760 14,029 2,859 4,067 6,960 2,410 4,658 7,063     1.8 2.2 2.0 

 ผลต่าง         3,213   1,798   1,411    
  %         29.71   34.83   24.96    

กรรมวิธีเกษตรกร 
 ปี 2558          ข้าว-ข้าว 

796 788  5,431 5,122 6,455 3,150 3,225 3,795 2,281 1,897 2,660 1.7 1.6 1.7 

 กรรมวิธีทดสอบ 
ข้าว-ถั่วลิสง 

815 484  5,556 12,100 17,656 3,150 4,209 7,359 2,408 7,891 10,299 1.8 2.9 2.4 

 ผลต่าง         11,201   3,564   7,639    
  %         173.52   93.91   287.18    

กรรมวิธีเกษตรกร 
 เฉลี่ย 2 ปี          ข้าว-ข้าว 

775 811  5,324 5,333 10,685 3,005 3,009 6,014 2,328 2,343 4,671 1.8 1.8 1.8 

 กรรมวิธีทดสอบ 
ข้าว-ถั่วลิสง 

789 417  5,413 10,430 15,843 3,005 4,138 7,143 2,409 6,275 8,684 1.8 2.6 2.2 

 ผลต่าง      5,158   1,129   4,013    

  %      48.27   18.77   85.91    
                 



ตารางท่ี 7 แสดงความพึงพอใจของเกษตรกรที่ร่วมการทดสอบระบบปลูกพืชข้าว-ถั่วลิสง อ าเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2558 ( เกษตรกร จ านวน 5 ราย ) 

เทคโนโลยี ระดับความพึงพอใจ (%) 

มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อย 
1.พันธุ์ถั่วลิสง พันธุ์ขอนแก่น 6 100 - - -  
2.เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตาม
ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร 

100 - - - - 

3.ภาพรวมของระบบการปลูก
ข้าว-ถั่วลิสง 

60 - 
 

40 - - 

 
 
13. ภาคผนวก 
 
     
 
 
 
 

            ข. 
 
 
 
 
 
 

ก.  
 

ภาพที่ 2  สภาพปัญหาที่พบในการทดสอบระบบข้าว-ถั่วลิสง ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย 
ก.ล าต้นถั่วลิสงสูง ผลผลิตต่ า      ข. สภาพดินร่วนเหนียว   ค.ปัญหาการเก็บเกี่ยวยาก 

 

ก. ค. 


