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บทคัดย่อ 
                    ด ำเนินกำรทดสอบเทคโนโลยเีพื่อใหไ้ดรู้ปแบบระบบกำรปลูกพืชหลงันำในพื้นท่ี

ระดบัน ้ำใตดิ้นต้ืนเขตใชน้ ้ำฝน จงัหวดัอุบลรำชธำนี ท่ีเหมำะสมกบัพื้นท่ี ดงันั้นในปี 2553 จึงไดด้ ำเนินกำร
คดัเลือกพื้นท่ี ไดบ้ำ้นหนองเซือมใต ้ ต ำบลสร้ำงถ่อ อ ำเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลรำชธำนี โดยมีเกษตรกรเขำ้
ร่วมงำนทดสอบกำรพฒันำรูปแบบฯ ดงักล่ำว จ ำนวน 5 รำย จำกกำรวิเครำะห์พื้นท่ีพบวำ่เกษตรกรมี
กิจกรรมกำรปลูกพืช  2 กิจกรรมหลกั คือ 1) ปลูกยำงพำรำ หรือพืชไร่ชนิดอ่ืนๆ บนท่ีดอน 2) ปลูกขำ้วใน
พื้นท่ีลุ่ม  และจำกกำรจดัเวทีเสวนำเกษตรกรพบวำ่ปัญหำหลกัในเชิงระบบของเกษตรกรคือ เกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่มีกำรปลูกพืชหลงันำ ในขณะท่ีพื้นท่ีดงักล่ำวมีปัจจยัทำงกำยภำพคือ ระดบัน ้ำใตดิ้นท่ีต้ืนซ่ึง
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปลูกพืชหลงันำในฤดูแลง้  ส่งผลใหเ้กิดกำรขำดกำรเก้ือกูลกนัของทรัพยำกรและกิจกรรม
ทำงกำรเกษตรในระบบเกษตร  รวมทั้งเกษตรกรขำดรำยไดจ้ำกภำคกำรเกษตรในช่วงฤดูแลง้  จึงวำงแผน
ร่วมกบัเกษตรกรท่ีสมคัรใจร่วมวจิยัและพฒันำ ระบบกำรปลูกพืชอยำ่งย ัง่ยนืเขตพื้นท่ีน ้ำใตดิ้นต้ืน โดยในปี
เพำะปลูก 2553 / 2554 ด ำเนินกำรทดสอบระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) ปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียว 2) ขำ้ว 
– ถัว่ลิสง  3) ขำ้ว – งำแดง ในขณะท่ีปีเพำะปลูก 2554 / 2555 จำกกำรวำงแผนร่วมกบัเกษตรกรพบวำ่
เกษตรกร ตอ้งกำรด ำเนินกำรทดสอบระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) ปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียว 2)  ขำ้ว – ถัว่
ลิสง  3) ขำ้ว – ขำ้วโพด  จำกกำรทดลองพบวำ่ในปี 2553 / 2554  เกษตรกรปลูกถัว่ลิสงหลงันำใหผ้ลผลิต
น ้ำหนกัสดเฉล่ีย 556  กก./ไร่  เกษตรกรมีรำยไดเ้พิ่มข้ึนเฉล่ีย 7,500 บำท/ไร่  ในขณะท่ีกำรปลูกงำแดงหลงั
นำไม่ประสบควำมส ำเร็จเน่ืองจำกปัญหำโรค แมลงและ เกษตรกรขำดกำรเอำใจใส่  ในปี 2554 / 2555  
พบวำ่เกษตรกรปลูกถัว่ลิสงหลงันำใหผ้ลผลิตน ้ำหนกัสด  เฉล่ีย 541 กก./ไร่    เกษตรกรมีรำยไดเ้พิ่มข้ึนเฉล่ีย 
6,925 บำท/ไร่  ในขณะท่ีกำรปลูกขำ้วโพดหลงันำ ใหผ้ลผลิตน ้ำหนกัสดเฉล่ีย 739  กก./ไร่  เกษตรกรมี
รำยไดเ้พิ่มข้ึนเฉล่ีย 3,548 บำท/ไร่ ในปี 2554 / 2555  เกษตรกรปลูกถัว่ลิสงหลงันำใหผ้ลผลิตน ้ำหนกัสด
เฉล่ีย 506  กก./ไร่  เกษตรกรมีรำยไดเ้พิ่มข้ึนเฉล่ีย 8,662 บำท/ไร่    ในขณะท่ีกำรปลูกขำ้วโพดหลงันำ ให้
ผลผลิตน ้ำหนกัสดเฉล่ีย 866  กก./ไร่  เกษตรกรมีรำยไดเ้พิ่มข้ึนเฉล่ีย 6,390 บำท/ไร่ ในปีเพำะปลูก 2555 / 
2556 พบวำ่ระบบ ขำ้ว – ถัว่ลิสง เกษตรกรมีรำยไดเ้พิ่มข้ึนจำกกำรขำยถัว่ลิสงสดเฉล่ีย  12,650 บำท/ไร่ คิด
เป็นก ำไรสุทธิเฉล่ีย 8,662 บำท/ไร่ ในขณะท่ีระบบ ขำ้ว – ขำ้วโพด เกษตรกรมีรำยไดจ้ำกก ำไรสุทธิเฉล่ียรวม 
15,266 บำท/ไร่  



         จำกกำรทดลองพบวำ่รูปแบบระบบกำรปลูกพืชทั้ง 2 รูปแบบคือ 1) ขำ้ว – ถัว่ลิสง และ 2) ขำ้ว – 
ขำ้วโพด เป็นระบบกำรปลูกพืชท่ีสำมำรถพฒันำข้ึนไดโ้ดยสอดคลอ้งกบัสภำพพื้นท่ีท่ีมีศกัยภำพในกำรปลูก
พืชหลงันำ นบัเป็นทำงเลือกเพื่อเพิ่มรำยไดข้องเกษตรกร และเพิ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สร้ำงควำม
ย ัง่ยนืข้ึนในระบบดงักล่ำว แต่ระบบกำรปลูก ขำ้ว – ถัว่ลิสง เป็นระบบท่ีเกษตรกรเลือกใชใ้นกำรเพำะปลูก 
เน่ืองจำกเป็นระบบท่ีเขำ้กบัลกัษณะทำงเศรษฐกิจ และสังคมในสภำพพื้นท่ีดงักล่ำวมำกท่ีสุด จึงได้
ด ำเนินกำรขยำยผล โดยกำรจดังำนวนัถ่ำยทอดเทคโนโลยรีะบบกำรปลูกพืชหลงันำในพื้นท่ีระดบัน ้ำใตดิ้น
ต้ืนเขตใชน้ ้ำฝน จงัหวดัอุบลรำชธำนี  วนัท่ี 10 เมษำยน 2556 ณ แปลงปลูกพืชของเกษตรกร บำ้นหนอง
เซือมใต ้ ต ำบลสร้ำงถ่อ อ ำเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลรำชธำนี โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และเกษตรกรเขำ้
ร่วมงำนดงักล่ำว รวมทั้งส้ิน 91 คน และในปี 2556/2557 มีเกษตรกรน ำระบบกำรปลูก ขำ้ว – ถัว่ลิสง ไปใช้
ประโยชน์ จ  ำนวน 20 รำย และมีแนว้โนม้เพิ่มข้ึนในอนำคต 
 
ค าน า 
ในช่วงระยะเวลำ 30 ปีท่ีผำ่นมำตั้งแต่เร่ิมมีกำรใชแ้ผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กำรเกษตร
ประเทศไทยไดถู้กผลกัดนัเขำ้สู่ระบบเกษตรกรรมแผนใหม่   ซ่ึงเนน้ไปท่ีระบบธุรกิจกำรคำ้สนบัสนุนกำร
ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียวเป็นหลกั    ส่งผลใหเ้กิดปัญหำมำกมำยแก่เกษตรกรรำยยอ่ย   เช่นปัญหำควำมเส่ียง
ของรำคำและปริมำณผลผลิตท่ีไดรั้บ  ปัญหำควำมยำกจนและหน้ีสิน  ปัญหำควำมลม้เหลวของชุมชน  ท ำให้
เกษตรกรไม่มีควำมมัน่คงในกำรด ำรงชีพของตนเอง เกิดกำรอพยพแรงงำนจำกภำคเกษตรเขำ้สู่
ภำคอุตสำหกรรมและบริกำรเพิ่มข้ึน ก่อใหเ้กิดกำรล่มสลำยของครอบครัวไทย   นอกจำกน้ียงัมีปัญหำกำร
เส่ือมโทรมของระบบนิเวศ  ในขณะท่ีจงัหวดัอุบลรำชธำนี เป็นจงัหวดัหน่ึงในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำงท่ีมีพื้นท่ีปลูกขำ้วนำปีเป็นพืชหลกั โดยส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, (2553) รำยงำนวำ่จงัหวดั
อุบลรำชธำนีมีพื้นท่ีปลูกขำ้วนำปี 3,201,999 ไร่ และมีพื้นท่ีปลูกขำ้วนำปรัง ซ่ึงอำศยัระบบน ้ำชลประทำน
รวม 109,817 ไร่ จำกพื้นท่ีชลประทำนทั้งส้ิน 295,930 ไร่ ซ่ึงจะเห็นไดว้ำ่หลงัจำกปลูกขำ้วนำปีนอกเขต
ชลประทำน เกษตรกรจะตอ้งมีกำรปลูกพืชหลงันำจึงจะมีรำยไดจ้ำกภำคกำรเกษตรในช่วงฤดูแลง้ซ่ึงมี
ขอ้จ ำกดัในเร่ืองของน ้ำอนัเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเจริญเติบโตของพืช



                 ในขณะท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ประกอบดว้ย 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครรำชสีมำ บุรีรัมย ์
มหำสำรคำม ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร อุบลรำชธำนี และอ ำนำจเจริญ มีพื้นท่ีกำรเกษตรประมำณ 
32.36 ลำ้นไร่ ประกอบดว้ยพื้นท่ีนำ 23.23 ลำ้นไร่ พื้นท่ีพืชไร่ 5.14 ลำ้นไร่ และพื้นท่ีไมผ้ล 1.53 ลำ้นไร่ กำร
ผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคญัในปี 2551 ไดแ้ก่ กำรปลูกขำ้วนำปี มีพื้นท่ีปลูก 20.6 ลำ้นไร่ มนัส ำปะหลงั 2.74 
ลำ้นไร่ ออ้ยโรงงำน 0.86 ลำ้นไร่ ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์0.80 ลำ้นไร่ และยำพำรำ 0.76 ลำ้นไร่ เกษตรกรมีพื้นท่ี
เฉล่ีย 21.6 ไร่ต่อครัวเรือน (ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ,2552) ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยยอ่ย ซ่ึงมกัจะ
ประสบปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกบักำรผลิตตลอดเวลำทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชทอ้งถ่ิน ปัญหำดงักล่ำวส่งผลกระทบ
ทั้งทำงดำ้นเศรษฐกิจและสังคม ท ำใหเ้กษตรกรมีฐำนะยำกจน  จำกกำรศึกษำและวเิครำะห์ประเด็นปัญหำ
ของเกษตรกรในพื้นท่ี พบวำ่ ปัญหำแต่ละพื้นท่ีแตกต่ำงกนัไป แต่ปัญหำส ำคญัท่ีพบไดแ้ก่ กำรผลิตผลิตผล
ทำงกำรเกษตรของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ โครงสร้ำงกำรผลิตข้ึนอยูก่บัพืชหลกัไม่ก่ีชนิด ส่วนใหญ่
ข้ึนอยูก่บัขำ้ว มนัส ำปะหลงั ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์ หำกปีใดรำคำผลผลิตเกษตรเหล่ำน้ีตกต ่ำจะมีผลกระทบมำก
ต่อรำยไดข้องเกษตรกร ดงันั้นกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตทำงกำรเกษตรเป็นแนวทำงท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหำ
ดงักล่ำว และตอ้งมีกำรจดักำรดำ้นกำรตลำด ส ำหรับผลิตผลใหม่ท่ีมำทดแทนดว้ย(นิรันทร์,2544)  ดงันั้นจึง
ควรส่งเสริมกำรปลูกพืชท่ีเหมำะสมกบัสภำพดินและสภำพภูมิศำสตร์ ใหค้วำมรู้แก่ประชำชนเร่ืองกำรใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมำะสม ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชแบบไร่นำสวนผสม หรือท ำกำรเกตรตำมแนว
ทฤษฎีใหม่ของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั จำกประเด็นปัญหำต่ำงๆ ของเกษตรกรในพื้นท่ีภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง  ท ำใหร้ะบบกำรผลิตไม่มีควำมย ัง่ยนื ทั้งดำ้นผลผลิต คุณภำพ และรำยได ้ 
เกษตรกรยงัคงมีกำรพึ่งพำปัจจยัภำยนอกอยูม่ำก โดยเฉพำะปุ๋ยเคมีและสำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช   ขำด
ควำมหลำกหลำยของกิจกรรมทำงกำรเกษตร และขำดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพืชปลูก ท ำใหร้ำยได้
ต ่ำ เกิดสภำพนิเวศน์เกษตรท่ีไม่ย ัง่ยนื ดงันั้น ควรศึกษำหำแนวทำงกำรวิจยัและระบบกำรปลูกพืชท่ีเหมำะสม
ในพื้นท่ีใชน้ ้ำฝน  โดยยดึหลกัตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระ
เจำ้อยูห่วั ทรงเนน้ควำมส ำคญัในกำรจดักำรทรัพยำกรระดบัไร่นำในลกัษณะท่ีจะมุ่งใชป้ระโยชน์จำก
ธรรมชำติ ซ่ึงจะมีควำมสอดคลอ้งกบัวธีิกำรท่ีส ำคญัของพระองคอี์กประกำรหน่ึงคือ กำรประหยดั ทรงเนน้
ควำมจ ำเป็นท่ีจะลดค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำมำหำกินของเกษตรกรลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด โดยอำศยัพึ่งพิงธรรมชำติ
เป็นปัจจยัส ำคญั 
 
วธีิด าเนินการ 
                       ด ำเนินกำรทดสอบเทคโนโลยโีดยเกษตรกรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน (participatory 
methodologies) ร่วมกบักำรใชแ้นวทำงด ำเนินงำนตำมแนวทำงวจิยัระบบกำรท ำฟำร์ม Farming  system  
research : FSR  ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน (shaner และคณะ (1982)) คือ 1)คดัเลือกพื้นท่ี 2)วเิครำะห์
พื้นท่ี ร่วมกบักำรวเิครำะห์ปัญหำแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม  โดยกำรจดัเวทีเสวนำเพื่อวเิครำะห์ประเด็น



ปัญหำเชิงระบบ 3)วำงแผนงำนทดสอบเทคโนโลยโีดยเกษตรกรมีส่วนร่วม เพื่อแกปั้ญหำเชิงระบบท่ีไดโ้ดย
ใหมี้ควำมสอดคลอ้งกบัลกัษณะทำงกำยภำพ ชีวภำพ ของพื้นท่ี และเขำ้กบัเง่ือนไขของเกษตรกรและทอ้งถ่ิน  
4)ด ำเนินกำรทดสอบเทคโนโลยโีดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตำมท่ีไดว้ำงแผน  โดยเนน้กำรมีเกษตรกรเป็น
ศูนยก์ลำงของกำรจดักำรองคค์วำมรู้  บนัทึกขอ้มูล  วเิครำะห์ผลร่วมกบัเกษตรกร เสวนำเพื่อสรุปและ
ประเมินผลร่วมกนั  5)ขยำยผลกำรทดสอบเทคโนโลยีท่ีไดสู่้เกษตรกรท่ียอมรับและมีเง่ือนไขท่ีสอดคลอ้ง
กนั สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ โดยมีกรรมวธีิ คือ ในปีเพำะปลูก 2553 / 2554 ด ำเนินกำรทดสอบระบบ
กำรปลูกพืช 2 ระบบ 1) กรรมวธีิปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียว 2) กรรมวธีิ ขำ้ว – ถัว่ลิสง 2) กรรมวธีิ ขำ้ว – งำ 
ในขณะท่ีปีเพำะปลูก 2554 / 2555 จำกกำรวำงแผนร่วมกบัเกษตรกรพบวำ่เกษตรกร ตอ้งกำรด ำเนินกำร
ทดสอบระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) ปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียว 2) ขำ้ว – ถัว่ลิสง 2) ขำ้ว – ขำ้วโพด  
และในปีเพำะปลูก 2555 / 2556 จำกกำรวำงแผนร่วมกบัเกษตรกรพบวำ่เกษตรกร ตอ้งกำรด ำเนินกำร
ทดสอบระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) ปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียว 2) ขำ้ว – ถัว่ลิสง 2) ขำ้ว – ขำ้วโพด 
ส่ิงทีใ่ช้ในการทดลอง ไดแ้ก่ 1) พนัธ์ุพืช  :    งำแดงพนัธ์ุอุบลรำชธำนี 1  ถัว่ลิสง พนัธ์ุขอนแก่น 6 พนัธ์ุไท
นำน 9  ขำ้วโพดเทียนพนัธ์ุสุโขทยั 1 ขำ้วโพดขำ้วเหนียวพนัธ์ุชยันำท 80-4  2) วสัดุปรับปรุงดิน/ระบบกำร
ผลิต :   ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั โดโลไมด์ 
การบันทกึข้อมูล ปฏิบติัดงัน้ี 1) บนัทึก ขอ้มูลดำ้นกำยภำพ ไดแ้ก่ ขอ้มูลดิน น ้ำ ลกัษณะพื้นท่ี ระดบัน ้ำใตดิ้น 
ฯ2) บนัทึกขอ้มูลดำ้นชีวภำพ ไดแ้ก่ ผลผลิตพืช กำรท ำลำยของโรค-แมลงศตัรูพืช จ ำนวนชนิดกิจกรรม และ
กำรหมุนเวยีนกำรใชท้รัพยำกรในฟำร์ม ฯ  3) บนัทึกขอ้มูลดำ้นเศรษฐกิจสังคม ไดแ้ก่ กำรใชแ้รงงำน ตน้ทุน
กำรผลิต  รำยได ้ก ำไร Benefit Cost Ratio และขอ้มูลอ่ืนท่ีจ ำเป็น 
สถานทีด่ าเนินการ  แปลงเกษตรกร หมู่บำ้นหนองเซือมใต ้และหมู่บำ้นหนองเซือมเทิง  ต ำบลสร้ำงถ่อ 
อ ำเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลรำชธำนี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ระหวำ่งเดือนตุลำคม 2553 – เดือนเมษำยน 2555 
 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 
         จำกกำรด ำเนินกำรทดสอบเทคโนโลยแีบบเกษตรกรมีส่วนร่วม โดยใชแ้นวทำงตำมแนวทำงวจิยัระบบ
กำรท ำฟำร์ม  ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 1)คดัเลือกพื้นท่ี  2)วเิครำะห์พื้นท่ี และวเิครำะห์ปัญหำแบบ
เกษตรกรมีส่วนร่วม  3)วำงแผนงำนทดสอบเทคโนโลยโีดยเกษตรกรมีส่วนร่วม  4)ด ำเนินกำรทดสอบ
เทคโนโลยโีดยเกษตรกรมีส่วนร่วม  5)ขยำยผลกำรทดสอบเทคโนโลยี  ดงันั้นจึงสำมำรถเสนอผลกำร
ทดลองตำมขั้นตอนของกำรวิจยัระบบกำรท ำฟำร์มไดด้งัน้ี



                  1) คัดเลือกพืน้ที ่ ในปี 2553 คดัเลือกพื้นท่ีไดห้มู่บำ้นหนองเซือมใต ้ และหนองเซือมเทิง ต ำบล
สร้ำงถ่อ อ ำเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลรำชธำนี  โดยพิจำรณำจำกเขตกำรปลูกพืช ซ่ึงสำมำรถขยำยผลได ้ปัจจยั
ทำงชีวภำพ สังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งใชร้ะบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์เพื่อพิจำรณำลกัษณะทำงกำยภำพ
ท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ ระดบัน ้ำใตดิ้นต้ืน ซ่ึงมหำวทิยำลยัมหิดล (2555) รำยงำนวำ่น ้ำใตดิ้น คือ น ้ำท่ีอยูใ่นระดบัใต้
ดิน เกิดจำกกำรดูดซบัน ้ำลงสู่ใตดิ้น สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ น ้ำต้ืน (Unconfined groundwater) 
ไดแ้ก่ น ้ำใตดิ้นท่ีอยูใ่นชั้นกรวดระดบัต้ืน และน ้ำบำดำล(confined groundwater) ไดแ้ก่ น ้ำใตดิ้นท่ีอยูใ่นชั้น
กรวดดินทรำยระหวำ่งชั้นน ้ำทึบสองชั้นหรือน ้ำใตดิ้นท่ีอยูใ่นรอยแตกของหิน 
                2) วเิคราะห์พืน้ที ่ และวเิคราะห์ปัญหาแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม จำกกำรวิเครำะห์พื้นท่ีพบวำ่พื้นท่ี
ดงักล่ำวเป็นพื้นท่ีท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่มีกิจกรรมทำงกำรเกษตร 2 กิจกรรมหลกั คือ 1) ปลูกยำงพำรำ หรือ
พืชไร่ชนิดอ่ืนๆ บนท่ีดอน 2) ปลูกขำ้วในพื้นท่ีลุ่ม  และจำกกำรจดัเวทีเสวนำเกษตรกรพบวำ่ปัญหำหลกัใน
เชิงระบบของเกษตรกรคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีกำรปลูกพืชหลงันำ ในขณะท่ีพื้นท่ีดงักล่ำวมีปัจจยัทำง
กำยภำพคือ ระดบัน ้ำใตดิ้นท่ีต้ืนซ่ึงเอ้ืออ ำนวยต่อกำรปลูกพืชหลงันำในฤดูแลง้  ส่งผลใหเ้กิดกำรขำดกำร
เก้ือกูลกนัของทรัพยำกรและกิจกรรมทำงกำรเกษตรในระบบเกษตร  รวมทั้งเกษตรกรขำดรำยไดจ้ำกภำค
กำรเกษตรในช่วงฤดูแลง้  
              3) วางแผนงานทดสอบเทคโนโลยีโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม  เพื่อแกปั้ญหำเชิงระบบเกษตรท่ีไดจ้ำก
กำรเสวนำ จึงวำงแผนร่วมกบัเกษตรกรท่ีสมคัรใจร่วมวจิยัและพฒันำ ระบบกำรปลูกพืชอยำ่งย ัง่ยนื เขตพื้นท่ี
น ้ำใตดิ้นต้ืน โดย ในปีเพำะปลูก 2553 / 2554 ด ำเนินกำรทดสอบระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) ขำ้วเพียง
อยำ่งเดียว 2) ขำ้ว – ถัว่ลิสง  3) ขำ้ว – งำแดง (ตำรำงท่ี 1) ในขณะท่ีปีเพำะปลูก 2554 / 2555 จำกกำรวำงแผน
ร่วมกบัเกษตรกรพบวำ่เกษตรกร ตอ้งกำรด ำเนินกำรทดสอบระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) ขำ้วเพียง
อยำ่งเดียว 2) ขำ้ว – ถัว่ลิสง  2) ขำ้ว – ขำ้วโพด (ตำรำงท่ี 2)  และในปีเพำะปลูก 2555 / 2556 จำกกำรวำงแผน
ร่วมกบัเกษตรกรพบวำ่เกษตรกร ตอ้งกำรด ำเนินกำรทดสอบระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) ขำ้วเพียง
อยำ่งเดียว 2) ขำ้ว – ถัว่ลิสง  2) ขำ้ว – ขำ้วโพด (ตำรำงท่ี 3) 
                4) ด าเนินการทดสอบเทคโนโลย ี และผลการทดสอบเทคโนโลยี 
     จำกกำรด ำเนินกำรทดสอบเทคโนโลยพีบวำ่  
      1) ในปีเพำะปลูก 2553 / 2554 ด ำเนินกำรทดสอบระบบกำรปลูกพืช คือ 1) ขำ้วเพียงอยำ่งเดียว 2) ขำ้ว – 
ถัว่ลิสง  3) ขำ้ว – งำแดง พบวำ่กำรปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียวใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 360 กก./ไร่ โดยเกษตรกรมี
ตน้ทุนกำรผลิตเฉล่ีย 1,704 บำท / ไร่ ในขณะท่ีเกษตรกรมีรำยไดเ้ฉล่ีย  6,480 บำท คิดเป็นก ำไรสุทธิเฉล่ีย 
4,859 บำท/ไร่ และใหค้่ำ Benefit Cost Ratio เฉล่ียเท่ำกบั 3.1 (ตำรำงท่ี 3)  ในขณะท่ีถัว่ลิสงหลงันำให้
ผลผลิตน ้ำหนกัสดเฉล่ีย  556  กก./ไร่  เกษตรกรมีรำยไดเ้พิ่มข้ึนจำกกำรขำยถัว่ลิสงสดเฉล่ีย  11,132 บำท คิด
เป็นก ำไรสุทธิเฉล่ีย 7,500 บำท/ไร่ ในขณะท่ีเกษตรกรมีตน้ทุนกำรผลิตเฉล่ีย  3,632  บำท/ไร่ และใหค้่ำ 
Benefit Cost Ratio เฉล่ียเท่ำกบั 3.0 (ตำรำงท่ี 4)ในขณะท่ีกำรปลูกงำแดงหลงันำไม่ประสบควำมส ำเร็จ
เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยจำกโรค และแมลง ประกอบกบัเกษตรกรขำดกำรเอำใจใส่เท่ำท่ีควร ซ่ึงวำสนำ



,(2552) รำยงำนวำ่ กำรปลูกงำของเกษตรกรไทยส่วนมำกไม่ไดใ้ชปั้จจยักำรผลิต เช่น กำรเตรียมดินท่ีดี กำร
ใชปุ๋้ย กำรก ำจดัวชัพืช เป็นตน้ ท ำใหผ้ลผลิตเฉล่ียงำของประเทศไทยไม่เปล่ียนแปลงมำกนกั ถึงแมจ้ะมีกำร
แนะน ำงำพนัธ์ุใหม่ท่ีปรับปรุงพนัธ์ุจำกหน่วยงำนของรัฐ  
หำกพิจำรณำทั้งระบบกำรปลูกขำ้ว – ถัว่ลิสง พบวำ่เกษตรกรมีตน้ทุนเฉล่ีย 5,336 บำท/ไร่ มีรำยไดเ้ฉล่ีย 
17,612 บำท/ไร่ และระบบดงักล่ำวใหผ้ลก ำไรสุทธิเฉล่ีย 12,359 บำท/ไร่ ในขณะท่ีระบบกำรปลูกขำ้วเพียง
อยำ่งเดียวพบวำ่เกษตรกรมีรำยไดเ้ฉล่ีย 6,480 บำท/ไร่ และระบบกำรปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียวใหผ้ลก ำไร
สุทธิเฉล่ีย 4,859 บำท/ไร่ (ตำรำงท่ี 5) 
        จำกกำรทดลองพบวำ่ ระบบ ขำ้ว – ถัว่ลิสง เป็นระบบกำรเกษตรท่ีท ำใหเ้กษตรกรมีรำยไดจ้ำกก ำไร
สุทธิเฉล่ียเพิ่มข้ึน 7,500 บำท/ไร่ ซ่ึงมำกกวำ่ระบบกำรปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียวท่ีเกษตรกรมีรำยไดจ้ำกก ำไร
สุทธิเฉล่ียเพียง 4,859  บำท/ไร่ (ตำรำงท่ี 4 และตำรำงท่ี 5)



                  2) ในปีเพำะปลูก 2554 / 2555 ไดป้รับเปล่ียนกรรมวธีิทดลองเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร
ของเกษตรกร ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยเกษตรกรเป็นผูป้รับใชเ้ทคโนโลย ี (adapter) ไม่ใช่เพียงผูรั้บเทคโนโลย ี
(adopter) งำนวจิยัจึงควรมุ่งไปท่ีกำรผลิตเทคโนโลยตีน้แบบ (prototype) มำกกวำ่ท่ีจะมุ่งผลิต เทคโนโลยท่ีี
ปรับอยำ่งดีแลว้ (fine-tuned technology) และควรมุ่งผลิตทำงเลือกหลำยๆอยำ่งใหเ้กษตรกรเป็นผูเ้ลือก และ
ไม่วำ่วธีิกำรต่ำงๆจะพฒันำกำ้วหนำ้ไปเพียงใด ก็ยงัห่ำงไกลจำกกำรท ำนำยสภำพท่ีเป็นจริง กำรมีส่วนร่วม
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยโดยเฉพำะเกษตรกรจึงเป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็นตลอดกระบวนกำรวจิยัและพฒันำ (อำรันต์
,2543)   จึงด ำเนินกำรทดสอบระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) ขำ้วเพียงอยำ่งเดียว 2) ขำ้ว – ถัว่ลิสง  2) ขำ้ว 
– ขำ้วโพด พบวำ่ระบบกำรปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียวใหผ้ลผลิตเฉล่ีย  446  กก./ไร่  เกษตรกรมีรำยไดเ้ฉล่ีย  
8,028 บำท/ไร่ คิดเป็นก ำไรสุทธิเฉล่ีย 6,336 บำท/ไร่ ในขณะท่ีเกษตรกรมีตน้ทุนกำรผลิตเฉล่ีย  1,692  บำท/
ไร่ และใหค้่ำ Benefit Cost Ratio เฉล่ียเท่ำกบั  4.7  (ตำรำงท่ี 6)  ส ำหรับระบบ ขำ้ว – ถัว่ลิสง ขำ้วใหผ้ลผลิต
เฉล่ีย 488 กก./ไร่ เกษตรกรมีรำยไดเ้ฉล่ีย  8,784 บำท/ไร่ ในขณะท่ีถัว่ลิสงหลงันำใหผ้ลผลิตน ้ำหนกัสดเฉล่ีย  
541  กก./ไร่  เกษตรกรมีรำยไดเ้พิ่มข้ึนจำกกำรขำยถัว่ลิสงสดเฉล่ีย  10,820 บำท/ไร่ คิดเป็นก ำไรสุทธิเฉล่ีย 
6,925 บำท/ไร่ ในขณะท่ีเกษตรกรมีตน้ทุนกำรผลิตเฉล่ีย  3,895  บำท/ไร่ และใหค้่ำ Benefit Cost Ratio เฉล่ีย
เท่ำกบั 2.7 (ตำรำงท่ี 7) ส ำหรับผลผลิตถัว่ลิสงท่ีแตกต่ำงกนันั้นน่ำจะเกิดจำกพนัธ์ุ กำรจดักำร และสภำพ
พื้นท่ีท่ีแตกต่ำงกนัในกำรปลูกถัว่ลิสงของเกษตรกร เพียงเพญ็และคณะ (2549) รำยงำนวำ่ไดท้  ำกำรส ำรวจ
กำรผลิต กำรตลำด และประเมินคุณภำพถัว่ลิสง ในจงัหวดัขอนแก่นและพื้นท่ีใกลเ้คียง ในปี 2548-2549 
พบวำ่ กำรปลูกถัว่ลิสงในฤดูแลง้ ถัว่ลิสงมีศกัยภำพในกำรใหผ้ลผลิตน ้ำหนกัแหง้สูงถึง 500 กก./ไร่ โดย
เฉล่ียอยูร่ะหวำ่ง 250-350 กก./ไร่ และในฤดูฝนปี 2547 ถัว่ใหผ้ลผลิตค่อนขำ้งสูงเน่ืองจำกในฤดูปลูกฝน
กระจำยตวัดีมีศกัยภำพในกำรใหผ้ลผลิตสูงถึง 400 กก./ไร่ โดยเฉล่ียอยูร่ะหวำ่ง 200-300 กก./ไร่     ซ่ึงกำร
ปลูกถัว่ลิสงหลงัขำ้วโดยใชค้วำมช้ืนในดิน ในพื้นท่ีดินร่วนปนทรำยระดบัน ้ำใตดิ้นต้ืนช่วงเดือนกุมภำพนัธ์
ถึงมีนำคมระดบัน ้ำลึกไม่เกิน 2 เมตร หรือบริเวณนั้นมีหญำ้ข้ึนปกคลุมเขียวชอุ่มตลอดฤดูแลง้ โดยท่ีดินชั้น
ล่ำงตอ้งไม่มีชั้นหินลูกรัง หรือหินดินดำนท่ีคอยกั้นควำมช้ืนใตดิ้นซึมผำ่นข้ึนมำยงัผวิดินไดส้ะดวก โดยใช้
กำรปฏิบติัท่ีเหมำะสมกบัสภำพพื้นท่ีดงักล่ำว พบวำ่กำรปลูกถัว่ลิสงโดยใชพ้นัธ์ุไทนำน 9 สข.38 ขอนแก่น 
60-2 หรือขอนแกน 4 สำมำรถใหผ้ลผลิตน ้ำหนกัแหง้ไดถึ้ง 150  กก./ไร่ (ส ำนกัวจิยัและพฒันำกำรเกษตร
เขตท่ี 4,2544) ในขณะท่ีอรอนงค ์ และคณะ,2552 รำยงำนวำ่ไดท้ดสอบเทคโนโลยดีำ้นพนัธ์ุของถัว่ลิสง ใน
ไร่เกษตรกร จงัหวดัอุบลรำชธำนี พบวำ่ถัว่ลิสงพนัธ์ุขอนแก่น 6 ใหผ้ลผลิตฝักสดเฉล่ีย 712 กก./ไร่ โดย
เกษตรกรมีตน้ทุนเฉล่ีย 2,578 บำท/ไร่ และมีรำยไดสุ้ทธิเฉล่ีย 7,390 บำท/ไร่   รวมทั้ง    บงกำร และคณะ 
,2554  รำยงำนวำ่ จำกกำรวจิยัและพฒันำระบบกำรปลูกพืชตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีปลูกยำงพำรำ 
และขำ้วเป็นพืชหลกั ในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลรำชธำนี พบวำ่กำรปลูกถัว่ลิสงหลงันำสำมำรถใหผ้ลผลิตน ้ำหนกั
สดเฉล่ีย 630 กก./ไร่  ท ำใหเ้กษตรกรมีรำยไดเ้พิ่มข้ึนเฉล่ีย 12,600 บำท /ไร่ จำกกำรทดลองพบวำ่ ระบบ ขำ้ว 
– ถัว่ลิสง เป็นระบบกำรเกษตรท่ีท ำใหเ้กษตรกรมีรำยไดจ้ำกก ำไรสุทธิเฉล่ียรวม 14,017 บำท/ไร่ 
ประกอบดว้ยก ำไรจำกกำรปลูกขำ้วสุทธิเฉล่ียรวม 7,029 บำท/ไร่  และก ำไรจำกกำรปลูกถัว่ลิสงสุทธิเฉล่ีย



รวม 6,925 บำท/ไร่ (ตำรำงท่ี 6) ส ำหรับระบบ ขำ้ว – ขำ้วโพด ขำ้วใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 470 กก./ไร่ เกษตรกรมี
รำยไดเ้ฉล่ีย  8,460 บำท/ไร่ ในขณะท่ีขำ้วโพดหลงันำให้ผลผลิตน ้ำหนกัสดเฉล่ีย  739  กก./ไร่  เกษตรกรมี
รำยไดเ้พิ่มข้ึนจำกกำรขำยขำ้วโพดเฉล่ีย  5,916 บำท/ไร่ คิดเป็นก ำไรสุทธิเฉล่ีย 3,548 บำท/ไร่ ในขณะท่ี
เกษตรกรมีตน้ทุนกำรผลิตเฉล่ีย  2,368  บำท/ไร่ และใหค้่ำ Benefit Cost Ratio เฉล่ียเท่ำกบั 2.4 (ตำรำงท่ี 7) 
จำกกำรทดลองพบวำ่ ระบบ ขำ้ว – ขำ้วโพด เป็นระบบกำรเกษตรท่ีท ำใหเ้กษตรกรมีรำยไดจ้ำกก ำไรสุทธิ
เฉล่ียรวม 10,316 บำท/ไร่ ประกอบดว้ยก ำไรจำกกำรปลูกขำ้วสุทธิเฉล่ียรวม 6,768 บำท/ไร่  และก ำไรจำก
กำรปลูกขำ้วโพดเฉล่ียรวม 3,548  บำท/ไร่ 
              3) ในปีเพำะปลูก 2555 / 2556 ไดป้รับเปล่ียนกรรมวธีิทดลองเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร
ของเกษตรกร ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยเกษตรกรเป็นผูป้รับใชเ้ทคโนโลย ี (adapter) ไม่ใช่เพียงผูรั้บเทคโนโลย ี
(adopter) งำนวจิยัจึงควรมุ่งไปท่ีกำรผลิตเทคโนโลยตีน้แบบ (prototype) มำกกวำ่ท่ีจะมุ่งผลิต เทคโนโลยท่ีี
ปรับอยำ่งดีแลว้ (fine-tuned technology) และควรมุ่งผลิตทำงเลือกหลำยๆอยำ่งใหเ้กษตรกรเป็นผูเ้ลือก และ
ไม่วำ่วธีิกำรต่ำงๆจะพฒันำกำ้วหนำ้ไปเพียงใด ก็ยงัห่ำงไกลจำกกำรท ำนำยสภำพท่ีเป็นจริง กำรมีส่วนร่วม
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยโดยเฉพำะเกษตรกรจึงเป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็นตลอดกระบวนกำรวจิยัและพฒันำ (อำรันต์
,2543)   จึงด ำเนินกำรทดสอบระบบกำรปลูกพืช 3 ระบบ คือ 1) ขำ้วเพียงอยำ่งเดียว 2) ขำ้ว – ถัว่ลิสง  2) ขำ้ว 
– ขำ้วโพด พบวำ่ระบบกำรปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียวใหผ้ลผลิตเฉล่ีย  349  กก./ไร่  เกษตรกรมีรำยไดเ้ฉล่ีย  
6,282 บำท/ไร่ คิดเป็นก ำไรสุทธิเฉล่ีย 4,746 บำท/ไร่ ในขณะท่ีเกษตรกรมีตน้ทุนกำรผลิตเฉล่ีย  1,536  บำท/
ไร่ และใหค้่ำ Benefit Cost Ratio เฉล่ียเท่ำกบั  4.0  (ตำรำงท่ี 8)  ส ำหรับระบบ ขำ้ว – ถัว่ลิสง พบวำ่ขำ้วให้
ผลผลิตเฉล่ีย 386 กก./ไร่ เกษตรกรมีรำยไดเ้ฉล่ียจำกกำรปลูกขำ้ว  6,948 บำท/ไร่ ในขณะท่ีถัว่ลิสงหลงันำ
ใหผ้ลผลิตน ้ำหนกัสดเฉล่ีย  506  กก./ไร่  เกษตรกรมีรำยไดเ้พิ่มข้ึนจำกกำรขำยถัว่ลิสงสดเฉล่ีย  12,650 บำท/
ไร่ คิดเป็นก ำไรสุทธิเฉล่ีย 8,662 บำท/ไร่ ในขณะท่ีเกษตรกรมีตน้ทุนกำรผลิตเฉล่ีย  3,988  บำท/ไร่ และให้
ค่ำ Benefit Cost Ratio เฉล่ียเท่ำกบั 3.1 (ตำรำงท่ี 9) จำกกำรทดลองพบวำ่ ระบบ ขำ้ว – ขำ้วโพด เป็นระบบ
กำรเกษตรท่ีท ำใหเ้กษตรกรมีรำยไดจ้ำกก ำไรสุทธิเฉล่ียรวม 15,266 บำท/ไร่ ประกอบดว้ยก ำไรจำกกำรปลูก
ขำ้วสุทธิเฉล่ียรวม 5,070 บำท/ไร่  และก ำไรจำกกำรปลูกขำ้วโพดสุทธิเฉล่ียรวม 6,390 บำท/ไร่ และใหค้่ำ 
Benefit Cost Ratio เฉล่ียเท่ำกบั 4.0 โดยท่ีขำ้วโพดขำ้วเหนียวใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 866 กก./ไร่  (ตำรำงท่ี 10) 
พิเชษฐ ์ (2554) รำยงำนวำ่ จำกกำรทดสอบพนัธ์ุขำ้วโพดขำ้วเหนียวพนัธ์ุ CNW 80 ในไร่เกษตรกร พบวำ่
พนัธ์ุ CNW 80 ใหผ้ลผลิตเฉล่ียไดถึ้ง 1,568 กก./ไร่ รวมทั้งมีจ  ำนวนฝักท่ีขำยไดเ้ฉล่ีย 5,295 ฝัก/ไร่ 
หำกพิจำรณำทั้งระบบกำรปลูกพืช จำกกำรทดลองพบวำ่ระบบกำรปลูก ขำ้ว – ถัว่ลิสง เป็นระบบกำรเกษตร
ท่ีท ำใหเ้กษตรกรมีรำยไดจ้ำกก ำไรสุทธิเฉล่ียรวม 3 ปี (2553 – 2556) เท่ำกบั 13,483 บำท / ไร่ ซ่ึงมำกกวำ่
ระบบกำรปลูก ขำ้ว – ขำ้วโพด ท่ีเกษตรกรมีรำยไดจ้ำกก ำไรสุทธิเฉล่ียรวม 3 ปี (2553 – 2556)  เท่ำกบั 
10,888 บำท / ไร่ (ตำรำงท่ี 11) ซ่ึงคิดเป็นส่วนต่ำงไดเ้ท่ำกบั 2,595 บำท / ไร่ และถำ้หำกพิจำรณำทั้ง 2 ระบบ
กำรปลูกพืชจะพบวำ่ทั้ง 2 ระบบ ดงักล่ำวสำมำรถใหผ้ลก ำไรแก่เกษตรกรไดดี้กวำ่กิจกรรมเดิมของเกษตรกร
คือ กำรท ำนำเพียงอยำ่งเดียว ซ่ึงกำรเพิ่มกิจกรรมกำรปลูกพืชเขำ้สู่ระบบเกษตรนบัเป็นกำรสร้ำงควำม



หลำกหลำยทำงชีวภำพเขำ้สู่ระบบเกษตร และเป็นกำรสร้ำงระบบกำรเกษตรท่ีย ัง่ยนื ดงัเช่น ชนวน (2534) 
รำยงำนวำ่กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยของส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศน์เกษตรจะช่วยใหเ้กิดผลดี คือ 1.เป็นกำร
ป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช 2.เป็นกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 3.เป็นกำรสร้ำงเสถียรภำพในรำยได ้ และควำมย ัง่ยนืของ
สภำพแวดลอ้ม 4.เป็นกำรสร้ำงควำมร่มร่ืนใหเ้กิดข้ึนในระบบเกษตร 5.เป็นเพิ่มประสิทธิภำพกำรใชท่ี้ดิน 6.
เป็นกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิต  อยำ่งไรก็ตำมถัว่ลิสงหลงันำใหผ้ลผลิตน ้ำหนกัสดเฉล่ีย 556  กก./ไร่  และ 
541  กก./ไร่  ในปี 2553/2554 และ 2554/2555 ตำมล ำดบั ยงัคงถือวำ่อยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่ำ ทั้งน้ี เพียงเพญ็และ
คณะ (2549) รำยงำนวำ่ไดท้  ำกำรส ำรวจกำรผลิต กำรตลำด และประเมินคุณภำพถัว่ลิสง ในจงัหวดัขอนแก่น
และพื้นท่ีใกลเ้คียง ในปี 2548-2549 พบวำ่ กำรปลูกถัว่ลิสงในฤดูแลง้ ถัว่ลิสงมีศกัยภำพในกำรใหผ้ลผลิต
น ้ำหนกัแหง้สูงถึง 500 กก./ไร่ โดยเฉล่ียอยูร่ะหวำ่ง 250-350 กก./ไร่ และในฤดูฝนปี 2547 ถัว่ใหผ้ลผลิต
ค่อนขำ้งสูงเน่ืองจำกในฤดูปลูกฝนกระจำยตวัดีมีศกัยภำพในกำรใหผ้ลผลิตสูงถึง 400 กก./ไร่ โดยเฉล่ียอยู่
ระหวำ่ง 200-300 กก./ไร่  รวมทั้งขำ้วโพดขำ้วเหนียวหลงันำท่ีปลูกในปี 2554/255 ท่ีใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 739  
กก./ไร่ ยงัคงถือวำ่อยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่ำ ซ่ึง กรมวชิำกำรเกษตร (2555) รำยงำนวำ่ขำ้วโพดขำ้วเหนียวพนัธ์ุ
สุโขทยั 1 สำมำรถใหน้ ้ำหนกัฝักทั้งเปลือกของฝักทั้งหมดไดถึ้ง 1,435 กิโลกรัม/ไร่   โดยสำมำรถปลูกไดทุ้ก
ภำคของประเทศ ปรับตวัไดดี้ในสภำพแวดลอ้มต่ำงๆ และใหผ้ลผลิตสูง มีรสชำติดีกวำ่พนัธ์ุท่ีเกษตรกรนิยม
ใชป้ลูกกนั ในทุกสภำพทอ้งท่ีท่ีท ำกำรทดลอง มีเสถียรภำพในกำรใหผ้ลผลิตท่ีดี โดยจะใหผ้ลผลิตท่ีสูงข้ึน 
ถำ้ปลูกในสภำพแวดลอ้มท่ีดี 
                    5) ขยายผลการทดสอบเทคโนโลยี 
                      ในปี 2555 ไดด้ ำเนินกำรขยำยผลกำรทดสอบเทคโนโลย ี โดยเฉพำะระบบกำรปลูก ขำ้ว – ถัว่
ลิสง สู่เกษตรกรผูส้นใจภำยในหมู่บำ้นหนองเซือมใต ้ และหมู่บำ้นใกลเ้คียง รวมทั้งจดัใหเ้กษตรกรใน
หมูบ่ำ้นท่ีสนใจเขำ้ศึกษำดูงำนในแปลงทดสอบฯของเกษตรกรร่วมโครงกำรฯโดยเขำ้ศึกษำดูงำนเป็นหมู่
คณะ และเป็นรำยบุคคล 
                 ในปี 2556 ไดด้ ำเนินกำรขยำยผลกำรทดสอบเทคโนโลย ี โดยกำรจดังำนวนัถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ระบบกำรปลูกพืชหลงันำในพื้นท่ีระดบัน ้ำใตดิ้นต้ืนเขตใชน้ ้ำฝน จงัหวดัอุบลรำชธำนี  วนัท่ี 10 เมษำยน 
2556 ณ แปลงปลูกพืชของเกษตรกร บำ้นหนองเซือมใต ้ต ำบลสร้ำงถ่อ อ ำเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลรำชธำนี 
โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และเกษตรกรเขำ้ร่วมงำนดงักล่ำว รวมทั้งส้ิน 91 คน 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
สำมำรถสรุปผลกำรทดลองเพื่อพฒันำรูปแบบระบบกำรปลูกพืชอยำ่งย ัง่ยนื พื้นท่ีนำเขตน ้ำใตดิ้นต้ืน จงัหวดั
อุบลรำชธำนีไดเ้ป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 
                 1.ในภูมินิเวศน์เกษตรพื้นท่ีต ำบลสร้ำงถ่อ อ ำเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลรำชธำนี  ท่ีมีแหล่งน ้ำใตดิ้น
อยูใ่นระดบัต้ืน เป็นพื้นท่ีท่ีสำมำรถปลูกพืชโดยใชร้ะบบกำรปลูกพืชคือ 1) ขำ้วเพียงอยำ่งเดียว 2) ขำ้ว – ถัว่
ลิสง  2) ขำ้ว – ขำ้วโพด 



                  2.ระบบกำรปลูก ขำ้ว – ถัว่ลิสง เป็นระบบกำรเกษตรท่ีท ำใหเ้กษตรกรมีรำยไดจ้ำกก ำไรสุทธิ
เฉล่ียรวม 3 ปี (2553 – 2556) มำกท่ีสุดคือ 13,483 บำท / ไร่ ซ่ึงมำกกวำ่ระบบกำรปลูก ขำ้ว – ขำ้วโพด ท่ี
เกษตรกรมีรำยไดจ้ำกก ำไรสุทธิเฉล่ียรวม 3 ปี (2553 – 2556)  เท่ำกบั 10,888 บำท / ไร่ คิดเป็นส่วนต่ำงได้
เท่ำกบั 2,595 บำท / ไร่ และถำ้หำกพิจำรณำทั้ง 2 ระบบกำรปลูกพืชจะพบวำ่ทั้ง 2 ระบบ ดงักล่ำวสำมำรถ
ใหผ้ลก ำไรแก่เกษตรกรไดดี้กวำ่กิจกรรมเดิมของเกษตรกรคือ กำรท ำนำเพียงอยำ่งเดียว 
                  3.ระบบขำ้ว – ถัว่ลิสง เป็นระบบกำรปลูกพืชท่ีไดรั้บกำรยอมรับ และขยำยผลไปสู่เกษตรกรกลุ่ม
อ่ืนๆท่ีมีเง่ือนไขสภำพทำงกำย ชีวภำพของพื้นท่ี เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีทดลอง เน่ืองจำก
เป็นระบบท่ีเกษตรกรตดัสินใจร่วมด ำเนินกำร 3 ปี ติดต่อกนั  
 
 การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
          สำมำรถน ำผลกำรทดสอบเทคโนโลยท่ีีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ได ้ดงัน้ี 
1.ไดร้ะบบกำรปลูกพืชหลงันำท่ีเหมำะสมในเขตน ้ำใตดิ้นต้ืน เขตใชน้ ้ำฝน จงัหวดัอุบลรำชธำนี โดยยดึหลกั
เกษตรย ัง่ยนื คือระบบ ขำ้ว – ถัว่ลิสง 
 2.เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีรำยไดต่้อหน่วยพื้นท่ีเพิ่มข้ึนมำกกวำ่ร้อยละ 20 และเป็นท่ียอมรับของ
เกษตรกร 
 3.ไดแ้ปลงตน้แบบ และเกษตรกรตน้แบบ รวมทั้งไดเ้ครือข่ำยเกษตรกรระบบกำรปลูกพืชหลงันำท่ี
เหมำะสมในเขตน ้ำใตดิ้นต้ืน เขตใชน้ ้ำฝน จงัหวดัอุบลรำชธำนี  
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ภาคผนวก 
 
ตำรำงท่ี 1 แสดงกรรมวธีิระบบกำรปลูกพืช  3 กรรมวธีิ ปีเพำะปลูก 2553 / 2554 

  
   ระบบปลูกพืช 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 

 
1.ขำ้ว  

 
2.ขำ้ว – ถัว่ลิสง 
 
3.ขำ้ว – งำ 
 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
ตำรำงท่ี 2 แสดงกรรมวธีิระบบกำรปลูกพืช  3 กรรมวธีิ ปีเพำะปลูก 2554 / 2555 
 
   ระบบปลูกพืช 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 

 
1.ขำ้ว  

 
2.ขำ้ว – ถัว่ลิสง 
 
3.ขำ้ว – ขำ้วโพด 
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ขา้วโพด 

ถั่วลสิง 

ขา้ว 

ขา้ว ถั่วลสิง 

ขา้วโพด 

ขา้ว 



 ตำรำงท่ี 3 แสดงกรรมวธีิระบบกำรปลูกพืช  3 กรรมวธีิ ปีเพำะปลูก 2555 / 2556 
 
   ระบบปลูกพืช 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 

 
1.ขำ้ว  

 
2.ขำ้ว – ถัว่ลิสง 
 
3.ขำ้ว – ขำ้วโพด 
 

 

 
  

 
 

 

  
 
ตำรำงท่ี 3  แสดงผลผลิต  รำยได ้ ตน้ทุน ก ำไรสุทธิ และค่ำ BCR ระบบกำรปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียว  ปี 
2553/2554 
 

รำยกำร ขำ้ว - รวม 
ผลผลิต (กก. /ไร่) 360 - 360 
รำคำขำย (บำท/ไร่) 18 - 18 
รำยได ้(บำท/ไร่) 6,480 - 6,480 
รำยจ่ำย (บำท/ไร่) 1,704 - 1,704 
ก ำไรสุทธิ (บำท/ไร่) 4,859 - 4,859 
Benefit Cost Ratio 3.1 - 3.1 

                   

ขา้วโพด 

ถั่วลสิง 

ขา้ว 

ขา้ว ถั่วลสิง 

ขา้วโพด 

ขา้ว 



ตำรำงท่ี 4  แสดงผลผลิต  รำยได ้ตน้ทุน ก ำไรสุทธิ และค่ำ BCR ระบบกำรปลูก ขำ้ว – ถัว่ลิสง ปี 2553/2554 
 

รำยกำร ขำ้ว ถัว่ลิสง รวม 
ผลผลิต (กก. /ไร่) 360 556 - 
รำคำขำย (บำท/ไร่) 18 20 - 
รำยได ้(บำท/ไร่) 6,480 11,132 17,612 
ตน้ทุน (บำท/ไร่) 1,704 3,632 5,336 

ก ำไรสุทธิ (บำท/ไร่) 4,859 7,500 12,359 
Benefit Cost Ratio 3.1 3.0 3.3 

           
ตำรำงท่ี 5  แสดงผลผลิต  รำยได ้ ตน้ทุน ก ำไรสุทธิ และค่ำ BCR ระบบกำรปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียว  ปี 
2554/2555 
 

รำยกำร ขำ้ว - รวม 
ผลผลิต (กก. /ไร่) 446 - 446 
รำคำขำย (บำท/ไร่) 18 - 18 
รำยได ้(บำท/ไร่) 8,028 - 8,028 
รำยจ่ำย (บำท/ไร่) 1,692 - 1,692 
ก ำไรสุทธิ (บำท/ไร่) 6,336 - 6,336 
Benefit Cost Ratio 4.7 - 4.7 

                   
ตำรำงท่ี 6  แสดงผลผลิต  รำยได ้ตน้ทุน ก ำไรสุทธิ และค่ำ BCR ระบบกำรปลูก ขำ้ว – ถัว่ลิสง ปี 2554/2555 
 

รำยกำร ขำ้ว ถัว่ลิสง รวม 
ผลผลิต (กก. /ไร่) 488 541 - 
รำคำขำย (บำท/ไร่) 18 20 - 
รำยได ้(บำท/ไร่) 8,784 10,820 19,604 
ตน้ทุน (บำท/ไร่) 1,692 3,895 5,587 

ก ำไรสุทธิ (บำท/ไร่) 7,092 6,925 14,017 
Benefit Cost Ratio 5.1 2.7 3.5 

 
ตำรำงท่ี 7 แสดงผลผลิต รำยได ้ตน้ทุน ก ำไรสุทธิ และค่ำ BCR ระบบปลูกขำ้ว – ขำ้วโพด ปี 2554/2555 



 
รำยกำร ขำ้ว ขำ้วโพด รวม 

ผลผลิต (กก. /ไร่) 470 739 - 
รำคำขำย (บำท/ไร่) 18 8 - 
รำยได ้(บำท/ไร่) 8,460 5,916 14,376 
ตน้ทุน (บำท/ไร่) 1,692 2,368 4,060 

ก ำไรสุทธิ (บำท/ไร่) 6,768 3,548 10,316 
Benefit Cost Ratio 5.0 2.4 3.5 

   
 ตำรำงท่ี 8  แสดงผลผลิต  รำยได ้ ตน้ทุน ก ำไรสุทธิ และค่ำ BCR ระบบกำรปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียว  ปี 
2555/2556 
 

รำยกำร ขำ้ว - รวม 
ผลผลิต (กก. /ไร่) 349 - 349 
รำคำขำย (บำท/ไร่) 18 - 18 
รำยได ้(บำท/ไร่) 6,282 - 6,282 
รำยจ่ำย (บำท/ไร่) 1,536 - 1,536 
ก ำไรสุทธิ (บำท/ไร่) 4,746 - 4,746 
Benefit Cost Ratio 4.0 - 4.0 

                   
ตำรำงท่ี 9  แสดงผลผลิต  รำยได ้ตน้ทุน ก ำไรสุทธิ และค่ำ BCR ระบบกำรปลูก ขำ้ว – ถัว่ลิสง ปี 2555/2556 
 

รำยกำร ขำ้ว ถัว่ลิสง รวม 
ผลผลิต (กก. /ไร่) 386  506 - 
รำคำขำย (บำท/ไร่) 18 25 - 
รำยได ้(บำท/ไร่) 6,948 12,650 19,598 
ตน้ทุน (บำท/ไร่) 1,536 3,988 5,524 

ก ำไรสุทธิ (บำท/ไร่) 5,412 8,662 14,074 
Benefit Cost Ratio 4.5 3.1 3.5 

 
 
 



ตำรำงท่ี 10 แสดงผลผลิต รำยได ้ตน้ทุน ก ำไรสุทธิ และค่ำ BCR ระบบปลูกขำ้ว – ขำ้วโพด ปี 2555/2556 
 

รำยกำร ขำ้ว ขำ้วโพด รวม 
ผลผลิต (กก. /ไร่) 367 866 - 
รำคำขำย (บำท/ไร่) 18 10 - 
รำยได ้(บำท/ไร่) 6,606 8,660 15,266 
ตน้ทุน (บำท/ไร่) 1,536 2,270 3,806 

ก ำไรสุทธิ (บำท/ไร่) 5,070 6,390 11,460 
Benefit Cost Ratio 4.3 3.8 4.0 

                   
    ตำรำงท่ี 11 แสดงผลผลิต รำยได ้ตน้ทุน ก ำไรสุทธิ ของระบบปลูกพืชเฉล่ีย 3 ปี 
 

ระบบ ชนิด รำยได ้ ตน้ทุน ก ำไร BCR 
 

1เกษตรกร 
 

 
ขำ้ว 

 
6,930 

 
1,644 

 
3,188 

 
4.2 

 
2.ปรับปรุง 1 

 

 
ขำ้ว – ถัว่ลิสง 

 
18,938 

 
5,482 

 
13,483 

 
3.5 

 
3.ปรับปรุง 2 

 

 
ขำ้ว – ขำ้วโพด 

 
14,821 

 
3,933 

 
10,888 

 
3.7 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           1 
 


