
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย   :  ระบุชื่อแผนงานวิจัยตามแบบ ว1-ก ที่ผ่านการอนุมัติ 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตร  

   อินทรีย์จังหวัดอ านาจเจริญ 

กิจกรรม                              :  การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดินในพ้ืนที่การ

ปลูกผักชีฝรั่งอินทรีย์ 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดินในการผลิต     

   ผลิตผักชีฝรั่งในระบบอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Research and development of soil improvement 

technology for production.Organic Parsley Production in Amnat Charoen Province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นิรมล   ด าพะธิก  ศวพ.อ านาจเจริญ 

ผู้ร่วมงาน                            :  ปริยพัชร    ทองมั่น  ศวพ.อ านาจเจริญ 

       สุชาติ  ค าอ่อน  ศวพ.อ านาจเจริญ 

 

5. บทคัดย่อ    

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดินในการผลิต   ผลิตผักชีฝรั่งในระบบอินทรีย์ใน

พ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกษตรกรต้นแบบการผลิตผักชีฝรั่งอินทรีย์ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย  (มกษ.)โดยมีประเด็น

ปัญหา คือ  ในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่ไม่สามารถผลิตผักชีฝรั่งอินทรีย์ได้ เนื่องจากดินขาด

ความอุดมสมบูรณ์  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไมู่ถูกต้องกับความต้องการพืช งานวิจัยนี้ด าเนินการในปี 2558- 

2560 ในพ้ืนที่ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ   จ านวน 2 กรรรมวิธี คือ วิธีทดสอบ 

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 100 % (ตามค่าการวิเคราะห์คุณสมบัติดินและปุ๋ยอินทรีย์ ) และวิธีเกษตรกร คือใส่

ตามวิธีเกษตรกร  จากผลการทดลอง พบว่า  วิธีแนะน าให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร ส่วน

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า วิธีแนะน าจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร ร้อยละ 

จากการทดสอบเทคโนลยีดังกล่าวเกษตรกรจ านวน 1 ราย ได้รับการรับรองแหล่งผลิตผักชีฝรั่งอินทรีย์ 

 



 

 

 

 

6. ค าน า                

              :  ในปี 2558 ประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )  ประเทศผู้น า

เข้าจะน าประเด็นเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและการปกป้องทางการค้า มีการเข้มงวดกับมาตรการกีดกันที่

ไม่ใช่ภาษีมาตรการในเรื่องสุขอนามัย และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า  

ดังนั้นสินค้าเกษตรต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง (ทรงพล.2555) 

ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรส่งออกรายใหญ่ของโลก จึงมีความจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน

กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรบางส่วนให้ตรงตามกระแสความต้องการของผู้บริโภค และเพ่ือสร้างความ

แตกต่างของสินค้าเกษตรในตลาดโลก  อีกทั้งเป็นการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  และเป็นการลด

เงื่อนไขของการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่นับวันจะทวีความเข้มงวดมากขึ้นแต่ก็เกษตรกรจ านวนมาก

ยังขาดความเข้าใจในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีถูกต้องเหมาะสม 

ขาดความรู้ในด้านมาตรฐานการผลิต ระบบสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  

   การผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภูมิภาคต่าง ๆ น้อยรายที่จะผลิตพืชได้ผลดีจนเป็นที่น่า

พอใจ โดยมีความยั่งยืนและผลิตเป็นการค้าได้ผลิตผลที่สม่ าเสมอตลอดทั้งปี การเกษตรในระบบการปลูกพืช

ผสมผสาน ใช้หลักการเน้นสร้างความหลากหลายของชนิดพืชและสัตว์ในระบบนิเวศเกษตร เพ่ือท าให้เกิดการ

สมดุล ซึ่งส่งผลดีท าให้มีแมลงศัตรูธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้นทั้งชนิดและปริมาณและยังท าให้มีแมลงศัตรูพืชลด

น้อยลงด้วย (Kenny and Chapmann, 1988 ; Wiech and Wnuk, 1991) แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมความ

หลากหลายของชนิดพืชที่ปลูกจะลดความรุนแรงของการระบาดของแมลงศัตรูพืช  

   จังหวัดอ านาจเจริญการเพาะปลูกพืชอินทรีย์ประสบปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญประการ

แรกคือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ กล่าวคือพ้ืนที่การเกษตรอินทรีย์ประมาณ 80% เป็นดินที่ขาดความอุดม

สมบูรณ์ มีเป็นกรดสูง สาเหตุจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและที่ส าคัญเป็นดินที่ขาดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อ

ดิน และต่อพืชซึ่งเรียกได้ว่าเป็นดินตาย สาเหตุก็มาจากการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ ากันหลายปี ไม่มีการปลูกพืช

หมุนเวียนอีก สุดท้ายก็ท าให้เกิดสภาพดินกรด ขาดความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรปลูกพืช แล้วให้ผลตอบแทนได้

ไม่เต็มที่ ประการที่สองเกษตรกรประสบปัญหาแมลงศัตรูพืชคือ เพลี้ยไฟ  แมลงหวีขาว ที่สร้างความเสียหาย

ให้กับผลผลิตแล้วยังมีปัญหาปริมาณผลผลิตที่ตกต่ าลง  ผลผลิตมีปริมาณไม่สม่ าเสมอตลอดทั้งปี  และคุณภาพ



ผลผลิตที่ได้มาตรฐานมีปริมาณลดลง เนื่องจากสภาพดินเสื่อมโทรมและการระบาดของศัตรูพืชรุนแรงมากขึ้น 

เพราะเกษตรกรปลูกพืชซ้ าในพ้ืนที่เดิมเป็นเวลานาน โดยขาดการจัดการที่ดี  

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องด าเนินการทดสอบและพัฒนาการ

ผลิตผักชีฝรั่งตามระบบอินทรีย์ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ ผลผลิตให้สูงขึ้น และก่อให้เกิดระบบ

การผลิตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปและเพ่ือเป็นการสร้างเกษตรกร Smart Farmer ในระบบเกษตรอินทรีย์ต่อไป

ด้วย 

 

 

 

7. วิธีด าเนินการ                      

- อุปกรณ์  

      1. พันธุ์พืช   :    พันธุ์ผักชีฝรั่ง พันธุ์พืชปุ๋ยสด 

    2. ปุ๋ยอินทรีย์   :    ปุ๋ยหมัก    

    3. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช     :    เชื้อไตรโครเดอร์มา  

  

สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง  
1. พันธุ์พืช   : พันธุ์ผักชีฝรั่ง พันธุ์พืชปุ๋ยสด 

2. ปุ๋ยอินทรีย์   : ปุ๋ยหมัก      

5. สารป้องกนัก าจัดศัตรูพืช           :   เชื้อไตรโครเดอร์มา 

6.วัสดุปรับปรุงดิน  : ปูนโดโลไมล์ 

7. วัสดุอื่น ๆ    : ตะกร้าพลาสติก กล่องโฟม ถุงพลาสติก ยางวง 

แบบและวิธีการทดลอง ไม่มีแผนการทดลอง  

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

การปฏิบัติ ดูแลรักษา กรรมวิธีที่ 1 (วิธีทดสอบ) กรรมวิธีที่ 2 (วิธีเกษตรกร) 

การเตรียมดิน 
ไถดินลึก15-20 เซนติเมตร ตากดินท้ิงไว้ 5-7 วัน แล้วย่อยดินให้ละเอียดและปรับ

พ้ืนที่ให้สม่ าเสมอ 



ระยะปลูก ปลูกระยะ10x10 ซม.โดยใช้1 ต้นต่อ 1 หลุม 

ใส่วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 100 % (ตามค่า

การวิเคราะห์คุณสมบัติดินและปุ๋ยอินทรีย์ ) 

การจัดการดินและปุ๋ยโดยวิธีเกษตรกร 

การให้น้ า ให้น้ าตามวิธีของเกษตรกร (ใช้สายยางรด/ บัวรดน้ า /สปริง้เกอร์/ระบบน้ าหยด) 

การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ป้องกันก าจัดโดยวิธีเกษตรกร ตามแบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกร เช่น การ

ใช่น้ าหมักต่างๆ 

การเก็บเกี่ยว เก็บเก่ียวตามฤดูกาล และความต้องการของตลาด 

- เวลาและสถานที่  เริ่มต้น 2558  สิ้นสุด 2560 

 สถานที่ด าเนินการทดลอง แปลงเกษตรกรผู้ปลูกพืชอินทรีย์บ้านห้วยไร่ ต าบลห้วยไร่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้านห้วยไร่ 

ในอดีตเกษตรกร บ.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ จะปลูกผักชีฝรั่งเพ่ือเสริมรายได้  เนื่องจากผลผลิต

ออกตลอดทั้งปี เฉลี่ยวันละ 20 กิโลกรัม/ไร่   ปีละ7,300 กิโลกรัมราคาขายส่งจากสวน(มีพ่อค้า แม่ค้ามารับซื้อ

ถึงสวน โดยเกษตรกรตั้งราคาเองดังนี้   

     1.ส าหรับแม่ค้าขาประจ า ราคา 40 บาท/กิโลกรัม  

     2 .ส าหรับแม่ค้าขาจรนั้น ราคา 50 บาท/กิโลกรัม   

           รายได้เฉลี่ยวันละ 20 กิโลกรัม ประมาณ 800 บาท/วัน 

  ปัจจุบันเกษตรกรลดพ้ืนที่ปลูกลง เนื่องจาก ประสบปัญหาโรคโคนเน่า มักเกิดในฤดูฝน  

สังเกตได้จากใบ และล าต้นมีลักษณะเหี่ยว เมื่อถอนต้นจะพบเหง้าหรือโคนต้นเกิดการเน่า ท าให้ไม่สามารถ

ผลิตได้ ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรลดลง  

ปี 2558  ถือว่า  เป็นระยะปรับเปลี่ยน  จึงได้เก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห็หาธาตุอาหารในดิน พบว่า 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) สว่นใหญ่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม แต่ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส(Avai.P) 

และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ และค่าเปอร์เซ็นต์อินทรียวัตถุ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าค่าความเหมาะสม 

(ตารางท่ี 1 ) 



1.7 

100 

ซึ่งเมื่อน าเทียบกับค าแนะน าการปุ๋ยกับพืชกินใบ ถ้าค่าวิเคราะห์ดิน % OM ต่ ากว่า 1.5 ต้องใส่ 

ไนโตรเจน 20 กิโลกรัมต่อไร่  

ไนโตรเจน 1.7 กก. ได้จากปุ๋ยอินทรีย์ 100 กก.  

พืชต้องการ 20 กก. ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 20x100  = 1,176.50กก./ไร่ 

เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์มีความชื้น 15.7  % โดยน้ าหนัก หมายถึงในปุ๋ย 100 กก. มีน้ าอยู่ประมาณ 10 กก. 

ถ้าต้องการให้ได้ไนโตรเจนครบตามค่าวิเคราะห์ต้องเพ่ิมปุ๋ย อีก 16 กก. 

ปุ๋ยอินทรีย์ 100 กก. ต้องเพ่ิมเนื้อปุ๋ย 15.7กก.  

ดังนั้น  ปุ๋ยอินทรีย์ 1,1777  กก. ต้องเพ่ิมเนื้อปุ๋ย    1,176.5 x15.7  =   185กก.  

เพราะฉะนั้น ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์จ านวน 1,176.5+185= 1,361กก./ไร่ 

จากการวิเคราะห์ดินเพ่ือหาค่าโลหะหนัก พบว่า ดินมีความปลอดภัยในการปลูกพืช พบปริมาณโลหะ

หนักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่อนุญาตให้พ่ึงมีในดินท าการเกษตร( ตารางที่ 2 ) 

ด้านการผลิต 
ปี 2559  วิธีแนะน า   9,842    กก. /ไร่ 

    วิธีเกษตรกร  8,000    กก./ไร่  ( ตารางที่ 3 ) 
ปี 2560  วิธีแนะน า   11,689   กก./ไร่  

   วิธีเกษตรกร  7,206 กก./ไร่  ( ตารางที่ 4 ) 

ซึ่งจากผลการทดลอง จะพบว่าปุ๋ยอินทรีย์จะส่งเสริมให้อนุภาคของดินจับตัวกันเป็นก้อนหรือเป็นเม็ดดิน ดินไม่

อัดตัวกันแน่น มีการถ่ายเทอากาศดี การอุ้มน้ าและการไหลซึมของน้ าในดินดีขึ้น ( ธงชัย,2546 ) 

ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  

ปี 2559  พบว่า วิธีแนะน ามีต้นทุนเฉลี่ย 85,303 บาท/ไร่   ผลตอบแทนเฉลี่ย  308,415  

บาท /ไร่   วิธีเกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ย  68,681  บาท/ไร่  ผลตอบแทนเฉลี่ย  187,319 บาท /ไร่ ( ตารางที่ 3 ) 

ปี 2560  พบว่า วิธีแนะน ามีต้นทุนเฉลี่ย 93,333  บาท/ไร่   ผลตอบแทนเฉลี่ย  374,222  

บาท /ไร่   วิธีเกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ย  70,667 บาท/ไร่  ผลตอบแทนเฉลี่ย 217,570  บาท /ไร่  ( ตารางที่ 4 )  

              ค านวณที่ราคาขายในตลาดท้องถิ่น  40  บาท /กก. 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

1. ผลผลิตพบว่า วิธีแนะน าให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 



2. การใช้ปุ๋ยหมักตามค่าวิเคราะห์ดินสามารถเพ่ิมผลผลิตและปรับปรุงดินให้ร่วนซุยขึ้นท า

ให้รากพืชสามารถหยั่งหาอาหารได้ดีข้ึน 

3. เกษตรกรได้รับใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์  1 ราย 

  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาต่อเพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบต่อเนื่อง  และสร้างความเชื่อมั่นส าหรับเกษตรกร 
2. จัดตั้งกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  เช่น  ถั่วเขียว  ปอเทือง  ถั่วพร้า  เพ่ือผลิตและหมุนเวียนใช้

ภายในกลุ่ม 
3. ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน  เช่น  สถานีพัฒนาที่ดิน    

ส านักงานเกษตรจังหวัด  องค์การบริหารส่วนต าบล  สภาเกษตรกร  และ ส านักงานพานิชจังหวัด 
4. จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ  และน้ าหมักอินทรีย์ชีวภาพ  เพ่ือผลิตและหมุนเวียนใช้

ภายในกลุ่ม 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

น าไปปรับใช้ในพื้นที่ท าการเกษตรอินทรีย์ใ 

11. เอกสารอ้างอิง  

Email Adกรมวิชาการเกษตร.  2543.  มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศ.  กรมวิชาการเกษตร,  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  28 น. 

  ชนวน รัตนวราหะ. 2544. เกษตรอินทรีย์. กองสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์. 152 น. 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ตารางที่ 1 สมบัติดินของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝร่ังจ านวน 9  รายของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปี 2558-2560 

ที ่ ชื่อ PH OM P K 
ปุ๋ยตาม

ค าแนะน า 

ความต้องการใช้

ปุ๋ยอินทรีย ์

ความต้องการใช้ปุ๋ย

อินทรีย ์ 



 (กก./ไร่) (กก./ตรม.) 

1 นางวิไล น้ าใจ 6.38 1.12 65.07 163.79 20-5-5 1,365 0.8 

2 นายสุบรรณ  ทองจันทร์ 6.61 1.22. 54.10 102.29 20-5-5 1,365 0.8 

3 นายโทน  บุญหาญ 7.55 1.05 87.02 91.21 20-5-10 1,365 0.8 

4 นางจ าเนียร  กงนะ 6.87 1.19 71.50 143.63 15-5-5 1,023 0.6 

5 นางกองทอง  ทัศบุตร 5.79 1.02 101.47 200.08 20-5-5 1,365 0.8 

6 นางค าปุ่น  นามเมือง 7.14 1.15 85.03 111.87 15-5-5 1,023 0.6 

7 นางทองเหลือง ป่าอ้อย 5.82 0.92 70.75 107.84 20-5-5 1,365 0.8 

8 นายช่ืน  จิตจง 6.15 1.02 75.71 143.12 20-5-5 1,365 0.8 

9 นายอัมพร แพงจ่าย  7.68 0.78 2.48 35.26 20-5-5 1,365 0.8 

 

ตารางท่ี 2 ผลวิเคราะห์หาโลหะหนักของเกษตรกรร่วมงานทดสอบปี 2558-2560 

ที ่ ชื่อเกษตรกร 
As Hg Zn Pb Cd Cr Cu 

mg/kg 

1 นายอัมพร แพงจ่าย 1.24 nd. 8.30 6.35 0.02 13.43 2.71 

2 นายสุบรรณ  ทองจันทร์ 1.53 nd. 20.69 5.68 0.08 6.89 8.31 

3 นายโทน  บุญหาญ 1.55 nd. 10.86 3.31 0.09 3.36 4.02 

4 นางจ าเนียร  กงนะ 2.72 nd. 20.31 10.41 0.07 12.44 11.36 

5 นางกองทอง  ทัศบุตร 1.02 nd. 8.19 2.22 0.05 4.18 1.70 

6 นางค าปุ่น  นามเมือง 2.12 nd. 12.02 4.50 0.11 10.27 4.63 

7 นางทองเหลือง ป่าอ้อย 4.92 nd. 27.82 15.34 0.00 7.49 2.62 

  8  นายช่ืน  จิตจง 2.63 nd. 61.77 5.54 0.09 9.12 5.94 

9 นางวิไล น้ าใจ  1.60 nd. 7.69 1.97 0.11 5.97 2.31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 3 ผลผลิตและต้นทุนการผลิต/รายได้/ผลตอบแทนของเกษตรกรร่วมงานทสอบปี 2559 

ชื่อ สกลุ 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

ผลผลิต ต้นทุน 
ราคา
ขาย 

รายได้ 
ผลตอบ 

ผลผลิต ต้นทุน 
ราคา
ขาย 

รายได้ ผลตอบแทน 
แทน 

(กก./
ปี) 

(บาท/
ไร่/ปี 

(บาท/
กก ) 

(บาท/ปี) (บาท/ปี ) 
(กก./
ไร่./ปี) 

(บาท/
ไร่/ปี ) 

(บาท/
กก ) 

(บาท/ปี) (บาท/ปี ) 

นายสุบรรณ ทองจันทร ์ 9,467 92,000 40 378,667 286,667 7,333 72,000 40 293,333 221,333 

นายอัมพร แพงจ่าย 14,000 88,533 40 560,000 471,467 12,267 40,000 40 490,667 450,667 

นายโทน  บุญหาญ 6667 73,067 40 266,667 193,600 4,000 69,067 40 160,000 90,933 

นางจ าเนียร  กงนะ 9787 92,533 40 391,467 298,933 6,000 80,000 40 240,000 160,000 

นางกองทอง  ทัศบุตร 6667 80,000 40 266,667 186,667 4,000 69,067 40 160,000 90,933 

นางค าปุ่น  นามเมือง 9333 94,667 40 373,333 278,667 4,667 73,333 40 186,667 113,333 

นางทองเหลือง ป่าอ้อย 6667 72,000 40 266,667 194,667 4,667 72,000 40 106,667 34,667 

นายช่ืน  จิตจง 12667 88,267 40 506,667 418,400 2,667 66,667 40 346,667 280,000 

นางวิไล น้ าใจ  13333 86,667 40 533,333 446,667 8,667 76,000 40 320,000 244,000 

เฉลี่ย 9,842 85,303 40 393,719 308,415 8,000 68,681 40 256,000 187,319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 4  ผลผลิตและต้นทุนการผลิต/รายได้/ผลตอบแทนของเกษตรกรร่วมงานทสอบปี 2560 

ชื่อ สกลุ 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

ผลผลิต ต้นทุน 
ราคา
ขาย 

รายได้ 
ผลตอบ 

ผลผลิต ต้นทุน 
ราคา
ขาย 

รายได้ ผลตอบแทน 
แทน 

(กก./
ปี) 

(บาท/
ไร่/ปี 

(บาท/
กก ) 

(บาท/ปี) (บาท/ปี ) 
(กก./
ไร่./ปี) 

(บาท/
ไร่/ปี ) 

(บาท/
กก ) 

(บาท/ปี) (บาท/ปี ) 

นายสุบรรณ ทองจันทร ์ 12,667 
93,333 40 506,667 413,333 8,000 76,667 40 320,000 243,333 

นายอัมพร แพงจ่าย 13,333 93,333 40 533,333 440,000 6,667 66,667 40 266,667 200,000 

นายโทน  บุญหาญ 13,333 93,333 40 533,333 440,000 7,333 66,667 40 293,333 226,667 

นางจ าเนียร  กงนะ 9,867 93,333 40 394,667 301,333 6,667 67,067 40 266,667 199,600 

นางกองทอง  ทัศบุตร 10,000 93,333 40 400,000 306,667 7,333 66,667 40 293,333 226,667 

นางค าปุ่น  นามเมือง 9,333 93,333 40 373,333 280,000 6,667 742,667 40 266,667 192,400 

นางทองเหลือง ป่าอ้อย 10,000 93,333 40 400,000 306,667 7,333 68,667 40 293,333 224,667 

นายช่ืน  จิตจง 13,333 93,333 40 533,333 440,000 8,000 69,333 40 320,000 250,667 

นางวิไล น้ าใจ  13,333 93,333 40 533,333 440,000 6,853 80,000 40 274,133 194,133 

เฉลี่ย 11,689 93,333 40 467,556 374,222 7,206 70,667 40 288,237 217,570 

 

 

 

 

 


