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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
--------------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย  : การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน 

2. โครงการวิจัย   : โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในเขตชลประทาน 
กิจกรรม   : วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในเขตชลประทานภาคกลาง 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) : การทดสอบระบบการปลูกพืชข้าว – ถั่วลิสง ในพ้ืนที่ชลประทาน 
   โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี 
Test of Rice – Peanut Cropping System in the Chanasut Irrigation 

Project Area in Singburi Province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  : นายละเอียด  ปั้นสุข ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
ผู้ร่วมงาน   : นางจันทนา  ใจจิตร  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

  นางอรัญญา ภู่วิไล ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
 นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 
 นายศักดิ์ดา เสือประสงค์ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 
 นางอาภรณ์ ภาคภูมิ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
 

5. บทคัดย่อ  
 การศึกษาระบบการปลูกพืชนี้เพื่อท้าระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกรด้าเนินงาน
ในพ้ืนที่เกษตรกร หมู่ที่ 5 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ระหว่างปี 2554 - 2556 มี 2 กรรมวิธีได้แก่ กรรมวิธี
เกษตรกร ข้าวนาปี - ข้าวนาปรัง โดยเกษตรกร ปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรังตามที่เคยปฏิบัติมาและกรรมวิธี
ทดสอบ ข้าวนาปี - ถั่วลิสง ข้าวนาปีปฏิบัติเหมือนกันกรรมวิธีเกษตรกรถั่วลิสง ปลูกหลังข้าวนาปีโดยการไถดะไถ
แปรและยกแปลงปลูกขนาดกว้าง 1.50 เมตร ปลูกถั่วลิสงใช้พันธุ์สุโขทัย 38 โดยวิธีการหยอดเป็นหลุมระยะปลูก 
50 x 20 ซม.ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12 - 24 - 12 อัตรา 28 กก./ไร่ ผลการทดสอบในปี 2554 ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้
เนื่องจากน้้าท่วมในปี 2554 ได้คัดเลือกเกษตรกร 5 รายและได้จัดท้าแปลงปลูกถั่วลิสงทั้ง 5 ราย แต่เนื่องจาก
เกษตรกรบางรายในพ้ืนที่น้้าท่วมขังท้าให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ โดยเก็บผลผลิตได้ จ้านวน 2 ราย ซึ่งข้าวนาปีใน
กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 960 และ 898 กก./ไร่ ถั่วลิสงได้ผลผลิตผักสดเฉลี่ย 93 กก. 
ในปี 2556 ได้ ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ใหม่โดยคัดเลือกพ้ืนที่ดินมีสภาวะร่วนหรือร่วนปนทรายและได้คัดเลือกเกษตรกร
ใหม่ทั้ง 5 ราย ด้าเนินการทดสอบเหมือนกับปี 2555 ผลการทดสอบพบว่าข้าวนาปีในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธี
เกษตรกรได้เฉลี่ย 897 และ 886 กก./ไร่ ถั่วลิสงในกรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 910 กก./ไร่ ผลผลิต
ค่อนข้างดีท้าให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิทั้งระบบในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 20,099 และ 
14,542 บาท/ไร่ ตามล้าดับ ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 38.21 เปอร์เซ็นต์จะเห็นได้ว่าการปลูกถั่วลิสงหลังนาใน
พ้ืนที่เขตชลประทานจะต้องค้านึงถึงสภาพพ้ืนที่ลักษณะดินซึ่งเป็นปัจจัยที่ส้าคัญในความส้าเร็จของการปลูกพืช 
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ABSTRACT 

  The purpose in studying this is to find out a specific way of planting crops in 

proper area of the agriculturist. It took place in the agricultural area of Moo 5, Tambon Sra 

Jaeng, district of Bangrajan, Singhaburi, between 2554-2556. This system consists of 2 methods 

which are the method of planting in-season rice field–off-season rice field; this method allows 

the agriculturist to plant the in-season rice field and then followed with the off-season rice field 

after the in-season rice field is harvest. The other method is planting the in-season rice field–

peanuts. However, the in-season planting is practiced by using the plow and raising the plot 

about 1.50 m wide. Moreover, planting the peanuts using the Sukotai 38 seeds by dropping 

water to make holes about 50x20 cm, and then apply the recipe chemical fertilizer 12-24-12 

about 28 kg/rai. The harvest was not succeeded because of the flood in 2554. In 2555, 5 

agriculturists were selected to perform the procedure of planting peanuts, but the flood 

destroyed some of the crops and left with only 2. However, the average in production of in-

season rice of the test system and general agriculturists were 960 and 898 kg/rai. The peanuts 

produced about 93 kg/rai. In 2556, the planting field was adjusted by selecting the area of loose 

soil or sandy-loose soil. And again, 5 agriculturists were selected and each had to perform the 

same task as they have done in 2555. The averages show 897 and 886 kg/rai. The production in 

peanuts of the test system made about 910 kg/rai. Fortunately, the agriculturist has made the 

net profit for the entire system. The profits estimated between both methods are 20,099 and 

14,542 baht/rai., which the test system has made 38.21% greater. The result concludes that 

planting the peanuts after the in-season rice field in the area of irrigation must carefully 

consider about the land condition and proper environment. This consideration is the main key 

to the accomplishment in planting crops. 

6. ค าน า 
ประเทศไทย มีพ้ืนที่ทางการเกษตร 130,290,717 ไร่ พ้ืนที่ชลประทานที่พัฒนาแล้ว 28,345,729 

ไร่ หรือ ร้อยละ 21.76 ของพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งหมด (www.rid.go.th) ส้าหรับในเขตภาคกลางและภาค

ตะวันตกมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และโครงการสูบน้้าด้วย ไฟฟ้าหลายโครงการ 

พ้ืนที่โครงการชลประทานบางแห่งเป็นโครงการพัฒนาเขตรับน้้าชลประทานสมบูรณ์แบบสามารถส่งน้้าให้พ้ืนที่รับ

น้้าได้ร้อย เปอร์เซ็นต์บางโครงการ ไม่สามารถส่งน้้าชลประทานให้แก่พ้ืนที่รับน้้า ได้ทั้งหมด ซึ่งนับว่าพ้ืนที่บริเวณ
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ต้นโครงการชลประทานมักจะได้รับน้้าสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ในขณะที่พ้ืนที่บริเวณปลายคลองส่งน้้ามักได้รับน้้า

ชลประทานไม่สมบูรณ์ ท้าให้เกษตรกรจ้าเป็นต้องหาแหล่งน้้าเสริม โดยการขุดบ่อน้้าตื้นและแหล่งน้้าธรรมชาติที่มี

อยู่ในพ้ืนที่ ท้าให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตพืชที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นต้องหาพืชอายุสั้ นที่ต้องการน้้าน้อย

ตลอดฤดูปลูก เช่น ข้าวโพดฝักสด ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้าเข้าไปปลูก

ทดแทนข้าวนาปรังในพื้นท่ีซึ่งมีระบบส่งน้้าชลประทานไม่สมบูรณ์ 

ในเขตพ้ืนที่ชลประทาน เกษตรกรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท้านาเป็นหลัก ในแต่ละปีจะปลูกข้าว
หลายครั้ง เนื่องจากมีแหล่งน้้าเพียงพอในการที่จะท้านา แต่ผลกระทบจากการท้านาปีละหลายๆ ครั้ง หากมีการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติไม่ดีพอจะก่อให้เกิดความเสียหาย ได้แก่ การขาดความสมดุลของระบบนิเวศน์ มีการ
ลงทุนที่สูง เนื่องจากมีการฉีดพ่นสารเคมีปริมาณมาก การใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่สูงเกินความต้องการของต้นข้าว  
ดังนั้น การน้าเทคโนโลยีการปลูกพืชอายุสั้นเข้าไปปลูกทดแทน ระบบ ข้าว-ข้าว ได้แก่ ระบบการปลูกข้าว-ถั่ว
เหลืองฝักสด นอกจากจะช่วยตัดวงจรการระบาดของแมลงศัตรูข้าว ยังช่วยท้าให้ความสมดุลทางธรรมชาติให้
กลับคืนมาอีกด้วย   
7. วิธีด าเนินการ 
 7.1 อุปกรณ์ 

1. เมล็ดถั่วลิสง สข.38 
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12  
3. สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช  

7.2 วิธีการ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่ด้าเนินงานโดยเลือกพ้ืนที่ที่มีการปลูกข้าวเป็นหลัก 

เพ่ือน้าพืชไร่อายุสั้นไปปลูกหลังการท้านาปี ซึ่งได้แก่ ระบบการปลูกพืช ข้าว-ถั่วถั่วลิสง หากเทคโนโลยีที่น้าไป
ทดสอบได้ผลเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรจะสามารถขยายลงไปสู่เกษตรกรในละแวกใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่และประเด็นปัญหาในพ้ืนที่เป้าหมาย  เพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ที่จะเข้าไปด้าเนินการ ได้แก่ ข้อมูลทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากเวปไซด์ เอกสารต่างๆ และจากเกษตรกรโดยตรง 

ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการทดลอง โดยจัดล้าดับขั้นตอนของการด้าเนินงานเพ่ือให้ผลงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

ขั้นตอนที่ 4 ด้าเนินการทดลองตามแผนการทดลองที่ก้าหนดไว้มีดังนี้ 
4.1 เก็บตัวอย่างดินของแปลงทดสอบเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 
4.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ส้าหรับใช้ในการทดลอง  
4.3 การบันทึกข้อมูล 

ข้อมูลด้านกายภาพ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานทัว่ไปของเกษตรกร ขอ้มูลดิน 
ข้อมูลด้านชีวภาพ ได้แก่ โรค แมลง การป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและผลผลิตพืช 
 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นทุนผันแปร รายได้ รายได้สุทธิ สัดส่วนรายได้ต่อการ

ลงทุน (BCR.) 
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4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เป็นการวิเคราะห์ผลผลิตโดยการหาค่าเฉลี่ย 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้รับ

จากการเข้าไปด้าเนินการทดลอง  รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิ  
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด้าเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1-4 สรุปและ

ประมวลผลงานในภาพรวม  
7.3 เวลาและสถานที่   เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2556 หมู่ที่ ต.สระแจง อ้าเภอบางระจัน 

จังหวัดสิงห์บุรี 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่ด้าเนินงานเลือกพ้ืนที่ทดสอบในเขตชลประทาน ต้าบลสระแจง 
อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพื้นที่เป้าหมาย  

ข้อมูลทั่วๆ ไป ของต้าบลสระแจง อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  
สภาพทางกายภาพ ต้าบลสระแจง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ้าเภอบางระจัน จังหวัด

สิงห์บุรี 
อาณาเขตติดต่อ  ทิศเหนือ ติดต่อกับต้าบลพักทัน อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี    

ทิศใต้ ติดต่อกับต้าบลโพทะเล อ้าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้าบลเชิงกลัดและ
ต้าบลบ้านจ่า อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับต้าบลทุ่งคลี อ้าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี 

ขนาด  ต้าบลสระแจง มีขนาดพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 17,996 ไร่ หรือประมาณ 28.60 
ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งว้า หมู่ที่ 2 บ้านดอนเจดีย์ หมู่ที่ 3 
บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ 4 บ้านโพตะโกน หมู่ที่ 5 บ้านคีม หมู่ที่ 6 บ้านหุบพรหม 

ปริมาณน้ าฝน มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,021.35 มิลลิเมตร โดยเดือนกันยายนเป็น
เดือนที่มีปริมาณน้้าฝนมากที่สุด คือ 235.71 มิลลิเมตร และปริมาณน้้าฝนน้อยที่สุด คือ 2.71 มิลลิเมตร อยู่ใน
เดือนธันวาคม 

อุณหภูมิ  มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดทั้งปีประมาณ 33.20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุด
ทั้งปีประมาณ 23.18 องศาเซลเซียส โดยเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด คือ 35.72 องศาเซลเซียส 
ส่วนเดือนธันวาคม เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่้าที่สุดอยู่ที่ 19.93 องศาเซลเซียส และมีค่าความยาวนานของแสงแดด
ในหนึ่งวันมากที่สุด คือ 8.73 ชั่วโมงต่อวัน 

ความสัมพันธ์ มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี 70.42 เปอร์เซ็นต์ โดยเดือนกันยายน มีค่า
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยมากที่สุด คือ 75.75 เปอร์เซ็นต์ และเดือนธันวาคมมีค่าความชื้นสัมพัทธ์น้อยที่สุด คือ 64.71 
เปอร์เซ็นต ์

สภาพทางสังคม 

 ต้าบลสระแจง มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต้าบลสระแจง 
จ้านวน 6 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 4,165 คน เป็นชาย 2,028 คน เป็นหญิง 2,137 คน จ้านวนบ้าน 1,185 
หลังคาเรือน จ้านวนประชากรเฉลี่ย 3 คนต่อหลังคาเรือน ความหนาแน่น 145.93 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากร
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ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการท้าบุญตามพระพุทธศาสนาในเดือนต่างๆ ที่สืบสานต่อเนื่องกันมา มี
ความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพ่ึงพาอาศัยกันให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโส และผู้น้าชุมชน 

 การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพ  สถาบันเกษตรกร มีการรวมกลุ่มเพ่ือการประกอบ
อาชีพอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในต้าบลสระแจง มีการรวมกลุ่มหลายรูปแบบ  ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์    
กลุ่มกู้ยืมตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ดนตรีไทย และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นต้น 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักคิดเป็นร้อย

ละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีพ้ืนที่ท้าการเกษตรเฉลี่ย 20 ไร่ต่อครัวเรือนและมีแรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย 2 
คนต่อครัวเรือน อาชีพรองลงมาเป็นการค้าขาย อุตสาหกรรม พาณิชกรรม รับจ้าง รับราชการและอ่ืนๆ การถือ
ครองที่ดิน ส่วนใหญ่มีที่ดินท้ากินเป็นของตนเองและบางส่วนเช่าที่ดินท้ากินเพ่ิมบางส่วน 

การผลิตทางการเกษตร พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่ ข้าว อ้อย พันธุ์ข้าวที่ปลูก
ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 1   ผลผลิตข้าวนาปี  ปีการผลิต 2550/2551 เฉลี่ย 980 กิโลกรัม/ไร่   ผลผลิตข้าวนาปรัง      
ปีการผลิต 2550/2551 เฉลี่ย 920 กิโลกรัม/ไร่  ผลผลิตอ้อยโรงงาน ปีการผลิต 2550/2551 เฉลี่ย 15 ตัน/ไร่   
ปศุสัตว์ จากข้อมูลปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2551 มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ จ้านวน 7 ราย โคเนื้อ 59 ตัว เกษตรกร
เลี้ยงสุกร จ้านวน 4 ราย สุกร 293 ตัว เกษตรกรเลี้ยงไก่ จ้านวน 40 ราย ไก่ 1,726 ตัว เกษตรกรเลี้ยงเป็ด จ้านวน 
25 ราย เป็ด 20,028 ตัว เกษตรกรเลี้ยงแพะ จ้านวน 1 ราย แพะ 16 ตัว ประมง จากข้อมูลประมงจังหวัดสิงห์บุรี         
ปี 2551 มีจ้านวนเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงน้้า จ้านวน 4 ราย บ่อเลี้ยง 4 ราย พ้ืนที่ 1.75 ไร่ สัตว์ที่เพาะเลี้ยง ได้แก่ 
ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก และอ่ืนๆ  

ต้นทุนการผลิต ข้าวนาปี ต้นทุนการผลิต 4,200 บาท/ไร่ ราคาผลผลิต 10 บาท/กิโลกรัม 
ข้าวนาปรัง ต้นทุนการผลิต 4,200 บาท/ไร่ ราคาผลผลิต 10 บาท/กิโลกรัม อ้อยโรงงาน ต้นทุนการผลิต 6,000 บาท/ไร่ 
ราคาผลผลิต 900 บาท/ตัน 

รายได้ รายจ่าย และแหล่งสินเชื่อ  รายได้ จากข้อมูลความจ้าเป็นพ้ืนฐาน ปี 2550-
2554 (จปฐ.) โดยเฉลี่ยร้อยละ 86.50 ของครัวเรือนทั้งหมด มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 23,000 บาท
ต่อคนต่อปี รายจ่าย จากข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งปี 2550 พบว่า รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน 14,988 
บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

แหล่งสินเชื่อ เกษตรกรใช้บริการสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่  ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารพาณิชย์ และเอกชน เป็นต้น 

ทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน  ทรัพยากรดินในปัจจุบันที่ใช้ในการเกษตรของพ้ืนที่
ต้าบลสระแจง อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ใช้ข้อมูลจากการรายงานส้ารวจดินเพ่ือการเกษตร มาตราส่วน 
1:25,000 ของจังหวัดสระบุรี มีลักษณะและสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ส้าคัญ เช่น เนื้อดิน การระบายน้้าของดิน 
ปฏิกิริยาดิน เป็นต้น เพ่ือแสดงให้เห็นคุณภาพที่ดิน และน้าไปใช้ในการจัดความเหมาะสมของที่ดิน ประกอบไป
ด้วย กลุ่มดินเหนียวลึกมาก พบในพ้ืนที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวจัดลึกมาก สีเทาที่เกิดจากวัตถุ
ต้นก้าเนิดดิน พวกตะกอนล้าน้้าพบในบริเวณท่ีราบตะกอนน้้าพามีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มหรือราบเรียบมีน้้าแช่ขัง
ในช่วงฤดูฝน หน้าดินอาจแตกระแหงเป็นร่องกว้างและลึกในฤดูแล้ง และอาจมีรอยถูไถลในดินล่างมีการระบายน้้า
เลวหรือค่อนข้างเลว  ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางบางพ้ืนที่พบในพ้ืนที่ลุ่มต่้ามีน้้าไหลบ่าท่วมขังสูงใน
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ฤดูฝน  เนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนหรือดินเหนียวสีด้าหรือสีเทาเข้ม มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดจึงกลดเล็กน้อยมีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 5.5-5.6 มีเนื้อดินชั้นล่างเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปน
ทรายแป้ง สีเทาหรือน้้าตาลปนเทา มีจุดสีน้้าตาลปนเหลือง สีเหลือง น้้าตาลแก่ หรือสีแดง ปฏิกิริยาเป็นกลางหรือ
ด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 7.0-8.0 อาจพบก้อนปูนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและ
แมงกานีสในชั้นดินล่าง การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่ท้านา ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปกติไม่ค่อยมี
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินส้าหรับการปลูกข้าว แต่ถ้าเป็นที่ลุ่มต่้าอาจประสบปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝนหรือช่วง
ไหลบ่า  กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกมาก พบบริเวณตอนบนสันดินริมน้้าเป็นดินทรายแป้งลึกมาก ที่เกิดจากตะกอน
แม่น้้า หรือที่ราบตะกอนน้้าพัดพา มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ถึงเป็นลูกเคลื่อน ลอนลาด การระบายน้้าดีถึงดี
ปานกลางมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง เนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง หรือดินร่วนสีน้้าตาล 
สีน้้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาเป็นกรดจนถึงกรดเล็กน้อยมีความเป็นกรดด่างประมาณ 4.5-5.5 มีเนื้อดินชั้นบนเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนทรายแป้งสีน้้าตาล สีเหลือง หรือสีน้้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 ส่วนชั้นดินล่าง ถ้ามีก้อนปูนปะปนมีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงเป็นด่างจัด มีค่า
ความเป็นกรดด่างประมาณ 7.0-8.5 อาจพบจุดปะสีหรือไมกาหรือก้อนปูนปะปนอยู่ในดินชั้นล่าง  การใช้ประโยชน์
ที่ดินในปัจจุบันคือปลูกข้าวโพด  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน   ไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่อาจ
ขาดแคลนน้้าในบางช่วงเวลาเมื่อฝนทิ้งช่วงนาน  

ทรัพยากรน้ า  แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ บึงตะโกน ล้าน้้าบ้านคีม บึงคีม บึงหนองหล่ม 
และหนองตาโหงก แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น พ้ืนที่ของต้าบลสระแจง อยู่ในเขตชลประทานของโครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาชัณสูตร  ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ยังมีบ่อน้้าตื้น บ่อ
บาดาล บ่อโยก และระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค 

ทรัพยากรป่าไม้ จากข้อมูลแผนที่เขตป่าไม้ถาวรของกรมพัฒนาที่ดิน และแผนที่เขตป่า
สงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ เพ่ือแสดงพื้นท่ีป่าไม้ตามกฎหมาย พบว่าต้าบลสระแจงไม่มีพ้ืนที่ตามกฎหมาย 

สภาพการใช้ที่ดิน จากการส้ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของต้าบลสระแจง อ้าเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า ต้าบลสระแจงมีเนื้อที่ทั้งหมด 17,838 ไร่  มีการใช้ประโยชน์ที่ดินจ้าแนกเป็น 4 ประเภท 
โดยเป็นที่ประเภทเกษตรกรรมสูงเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีพ้ืนที่ 15,381 ไร่ หรือร้อยละ 86.23 ของพ้ืนที่ต้าบลส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่นา มีเนื้อท่ีถึง 14,400 ไร่ รองลงมาคือ พื้นที่ประเภทชุมชนและสิ่งก่อสร้าง มีเนื้อที่ 1,717 ไร่ หรือร้อยละ 
9.62 ของพ้ืนที่ต้าบล ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านและอาคารที่อยู่อาศัย พื้นที่ประเภทแหล่งน้้า เนื้อที่ 710 ไร่ หรือร้อย
ละ 3.98 ของต้าบล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคลองชลประทาน และพ้ืนที่ประเภทอ่ืนๆ จัดอยู่ในอันดับสุดท้ายมีเนื้อท่ี 30 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.17 ของพ้ืนที่ต้าบล  

 -ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่และประเด็นปัญหาในพ้ืนที่เป้าหมาย 
จากการร่วมประชุมชี้แจงการด้าเนินงานในพ้ืนที่เกษตรกรของ ต้าบลสระแจง อ้าเภอบางระจัน 

พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2-3 ครั้ง โดยอาศัยแหล่งน้้าชลประทาน น้้าฝนและน้้าใต้ดิน  
ประเด็นปัญหาที่ส้าคัญที่พบมีดังนี้ ประสิทธิภาพการผลิตต่้าเนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า  เกษตรกรขาดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลและปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 
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- ขั้นตอนที่ 3  การวางแผนการทดลอง   
จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในขั้นตอนที่ 2 เพ่ือไม่ให้เกษตรกรปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง

ตลอดทั้งปี จึงได้ด้าเนินการน้าพืชอายุสั้นเข้าไปปลูกทดแทนการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือเผยแพร่
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรในเรื่องของพันธุ์ และการปฏิบัติดูแลรักษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
คือ คัดเลือกจากเกษตรกรที่มีความสนใจที่จะร่วมด้าเนินงานจริงๆ 

 - ขั้นตอนที่ 4  ด้าเนินการทดลองตามแผนการทดลองที่ก้าหนดไว้ 
 4.1 เก็บตัวอย่างดินของแปลงทดลองเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 
 4.2 ด้าเนินการตามแผนที่ก้าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3 
วิธีการในการทดสอบ ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ดังนี้ วิธีทดสอบ ข้าว-ถั่วลิสง ข้าวปฏิบัติดูแลรักษา

เหมือนกรรมวิธีเกษตรกรหลังจากเก็บผลผลิตข้าวเรียบร้อยแล้ว เตรียมแปลงและปลูกถั่วลิสงตามค้าแนะน้าของกรม
วิชาการเกษตร (GAP) 

วิธีเกษตรกร ข้าว ปฏิบัติดูแลรักษาเหมือนกรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติอยู่ 
 
เทคโนโลยีการผลิตข้าวและถั่วลิสง ของเกษตรกร จ.สิงห์บุรี  

รายการ ข้าวนาปี-นาปรัง ถ่ัวลิสง 
1. พันธุ์ กข.31 กข.41 CP111 และปทุมธานี 1

อัตราเมล็ดพันธุ์ 2.5-3.5 กก./ไร่ 
 

ปลูกถั่วลิสง พันธุ์ สข. 38 

2. การเตรียมแปลงปลูก  เผาฟางไถดะ 1  ครั้ง ท้าเทือก ไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 2-3 ครั้ง 
3. วิธีการปลูก หว่านน้้าตม  

ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 20 กก./ไร่ 
โดยวิธีการหยอดระยะปลูก 50X20 ซม. หยอด
หลุมละ 3-4 เมล็ด ถอนแยกเหลือ  2 ต้นต่อหลุม 

4. การป้องกันก้าจัด
วัชพืช  

ใช้สารเคมี 
 

พ่นสารเคมีก้าจัดวชัพืชประเภทก่อนงอก 
 

5. การใส่ปุ๋ย   
 

ใส่ปุ๋ยเคมี 1-3 ใส่ปุ๋ยเคมี 1-3 ครั้ง 
ครั้งที่ 1  สูตร 16-20-0 อัตรา10-50 
กก./ไร ่สูตร 16-16-8 อัตรา 20-60 
กก./ไร่ สูตร 16-16-8 อัตรา 25-38 
กก./ไร่ อินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 20 กก./ไร่
ครั้งที่ 2  สูตร 16-16-8 อัตรา 13-38 
กก./ไร ่สูตร 46-0-0 อัตรา 5-25 กก./ไร่
ครั้งที่ 3 สูตร 16-20-0 อัตรา 25-25
กก./ไร่ สูตร 46-20-0 อัตรา 25 กก./ไร่ 

ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร่ 
เป็นปุ๋ยรองพื้นโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ 
หลังถั่วงอก 10-15 วัน 

6.การป้องกันก้าจัด
แมลง 

ใช้สารเคมี 3-5 ครั้งเช่น อิมิดาคลอพลิค 
อัตรา 10 ซีซี/น้้า 20 ลิตร  
อิธิโพรล อัตรา 40 ซีซี/น้้า 20 ลิตร  

 ป้องกันก้าจัดศัตรูพืชตามความจ้าเป็น 
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อะบาเม็กติน อัตรา 20 ซีซี/น้้า 20 ลิตร  
อามูเร่ย์ อัตรา 10 ซีซี/น้้า 20 ลิตร 

7.การเก็บเกี่ยว จ้างรถเก็บเกี่ยว  เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 85-90 วัน 
8. การขายผลผลิต ขายผลผลิตน้้าหนักสดให้แก่พ่อค้าคน

กลางและจ้าน้าที่โรงสี 
ขายผลผลิตน้้าหนักสดให้แก่พ่อค้า 

ขั้นตอนที่ 5  สรุปผลการด้าเนินงานระบบการปลูกพืช  ข้าว-ถั่วลิสง ในพ้ืนที่ชลประทาน
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร จ.สิงห์บุรี  ระหว่างปี 2554-2556 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ผลจากการ
วิเคราะห์ดินของแปลงทดสอบ จ้านวน 5 แปลง ดินมีความเป็นกรด-ด่าง มีค่าระหว่าง 5.48-5.90 ปริมาณ
อินทรียวัตถุมีค่าระหว่าง 3.39-3.90 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ มีค่าระหว่าง 3-4 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม และมีธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์มีค่าระหว่าง 93-109 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางท่ี 1) 
ผลการด าเนินงานปี 2553/2554  

ไม่สามารถเก็บผลผลิตถั่วลิสงและผลผลิตข้าวได้เนื่องจากน้้าท่วม 
ผลการด าเนินงานปี 2555 

ผลผลิต กรรมวิธีทดสอบข้าว-ถั่วลิสงได้เก็บผลผลิตข้าวนาป ี2554/2555 จ้านวน 4 ราย ได้ผลผลิตเฉลี่ย 
960 และผลผลิตถัว่ลิสง เก็บผลผลิตได ้2 ราย เนื่องจากน้้าทว่มขังได้ผลผลิตเฉลี่ย 93  กโิลกรัม/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกร
ข้าว-ข้าวผลผลิตข้าวนาปี 2554/2555 เก็บได้ 2 ราย เนื่องจากน้้าท่วม ได้ผลผลิตเฉลี่ย 898 และผลผลิตข้าวนา
ปรังเก็บผลผลิตได้ทั้ง 5 ราย 958 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2) 
   รายได้ คิดจากแปลงเกษตรกรที่สามารถเก็บผลผลิตได้   กรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ยทั้งระบบ 
14,289 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยทั้งระบบ 22,271 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบ มีรายได้น้อยกว่า
กรรมวิธีเกษตรกร 7,982 บาท/ไร่ คิดเป็น 36 % (ตารางท่ี 3) 
   ต้นทุนผันแปร คิดแปลงเกษตรกรที่สามารถเก็บผลผลิตได้  กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยทั้ง
ระบบ 4,981 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกร มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยทั้งระบบ 6,506 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผัน
แปรน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,525 บาท/ไร่ คิดเป็น 23 % (ตารางท่ี 4) 

รายได้สุทธิ กรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิทั้งระบบ 9,308 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกร มีรายได้สุทธิ
เฉลี่ยทั้งระบบ 15,765  บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 7,769 บาท/ไร่  คิดเป็น  
49 % (ตารางท่ี 5) 

สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน  (Benefit Cost Ratio : BCR ) พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีค่า BCR 
เท่ากับ 2.86 กรรมวิธีเกษตรกรมีค่า BCR เท่ากับ 3.42  ซึ่งทั้ง 2 กรรมวิธีมีค่า BCR มากกว่า 1 แสดงว่ามีรายได้
มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมนั้นมีก้าไรและมีความเสี่ยงน้อยสมควรท้าการผลิตได้ (ตารางท่ี 6) 
ผลการด าเนินงานปี 2556 

ได้ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ใหม่เนื่องจากพ้ืนที่เดิมประสบปัญหาน้้าท่วมขังจึงได้คัดเลือกพ้ืนที่ดอนซึ่ง
เป็นพ้ืนที่รอบๆบริเวณหมู่บ้านและเนื้อดินมีลักษณะร่วน ผลจากการวิเคราะห์ดินของแปลงทดสอบใหม่ ของ
เกษตรกร จ้านวน 5 แปลง ดินมีความเป็นกรด-ด่าง มีค่าระหว่าง  5.61-6.71 ปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าระหว่าง 
0.8-2.13 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ มีค่าระหว่าง 21 -49 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และมีธาตุ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์มีค่าระหว่าง 27-71 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ท้าการปลูกถั่วลิสงตามกรรมวิธีทดสอบโดย
ปฏิบัติเหมือนกับ ปี 2555  (ตารางที่ 7) 
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ผลผลิตกรรมวิธีทดสอบ ข้าว-ถั่วลิสง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 893 , 910 และกรรมวิธีเกษตรกร ข้าว – 
ข้าว ได้ผลผลิตเฉลี่ย 886 , 790 กก./ไร่ (ตารางท่ี 8) 

รายได้ กรรมวิธีทดสอบ มีรายได้เฉลี่ย 32,740 บาท/ไร่ และกรรมวิธีเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ย 
20,922 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้มากกว่าวิธีเกษตรกร 11,818 บาท/ไร่ คิดเป็น 56 % (ตารางท่ี 9) 
   ต้นทุนผันแปร กรรมวิธีทดสอบ มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 12,642 บาท/ไร่ และกรรมวิธีเกษตรกร   
มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 6,380 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรมากกว่าวิธีเกษตรกร 6,262 บาท/ไร่    
คิดเป็น 98 % (ตารางท่ี 10) 

รายได้สุทธิสุทธิ กรรมวิธีทดสอบ มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 20,098 บาท/ไร่ และกรรมวิธีเกษตรกร มี
รายได้สุทธิเฉลี่ย 14,542 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรมากกว่าวิธีเกษตรกร 5,556 บาท/ไร่ คิดเป็น 
38 % (ตารางท่ี 11) 

สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีค่า BCR 
เท่ากับ 2.59 และกรรมวิธีเกษตรกรมีค่า BCR เท่ากับ 3.28 ซึ่งทั้งสองกรรมวิธีมีค่า BCR มากกว่า 1 แสดงว่ามี
รายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่ด้าเนินการนั้นมีก้าไร มีความเสี่ยงน้อย (ตารางที่ 12) 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. พ้ืนที่ที่รับน้้าชลประทานโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรีดินมีลักษณะ
ร่วนเหนียว และเหนียว มีอินทรียวัตถุสูง 

2.จากการด้าเนินงานปลูกถั่วลิสงตามหลังข้าวนาปีผลผลิตถั่วลิสงอยู่ในเกณฑ์ต่้าเนื่องจาก
ประสบปัญหาน้้าท่วมขัง ถ้าจะท้าการผลิตถั่วลิสงในพ้ืนที่ที่รับน้้าชลประทานโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร 
จะต้องคัดเลือกพ้ืนที่ที่ดินมลีักษณะร่วนและน้้าไม่ท่วมขัง 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

สามารถน้าผลงานวิจัยนี้ไปเป็นข้อเสนอแนะให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ือลดความเสี่ยงในการผลิต 

11. ค าขอบคุณ  

 1. ขอขอบคุณเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ต้าบลสระแจง  อ้าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  
ที่ร่วมทดสอบและให้ข้อมูลการวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากส้านักงานเกษตรอ้าเภอบางระจัน และเจ้าหน้าที่จาก
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรีที่สนับสนุนข้อมูล 

 2. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ที่ปฏิบัติงานการทดลอง
นี้อย่างอุตสาหะท้าให้ได้ผลงานนี้ออกมา 

 
12. เอกสารอ้างอิง  
สถาบันวิจัยพืชไร่  2547 เอกสารแนะน้าการปลูกถ่ัวลิสง  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สถาบันวิจัยพืชไร่. 2547 ในเอกสารวิชาการเรื่อง เกษตรดีที่เหมาะสมส้าหรับถั่วลิสง กรมวิชาการเกษตร  
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 หน้า 
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13. ภาคผนวก 
 
ปฏิทินการปลูกพืช 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
กรรมวิธีเกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 
 

            

กรรมวิธีทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วลิสง) 
 

            

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินแปลงทดสอบระบบการปลูกพืช ข้าว – ถั่วลิสง จ.สิงห์บุรี  

ปี 2554 

เกษตรกร/กิจกรรม 
ผลการวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบ 

pH OM P K เนื้อดิน 
นางสาวเพียงพิศ จิตตรักษ์ 5.86 3.74 3 109 Clay 
นางเทียน จงกสิกรรม 5.90 3.39 4 107 Clay loam 
นางกิมลุ้ย วันทอง 5.48 3.90 3 95 Clay loam 
นายสมปอง ทองสุข 5.52 3.66 4 93 Clay loam 
นายสุชาติ วันทอง 5.51 3.46 3 94 Clay loam 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลผลิตต่อไร่ กรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกรแต่ละราย ปี 2555 

รายช่ือเกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

ข้าว ถั่วลิสง ข้าว ข้าว 

นางสาวเพียงพิศ จิตตรักษ์ 940 100 895 938 

นางเทียน จงกสิกรรม 917 85 900 919 

นางกิมลุ้ย วันทอง 966 - - 953 

นายสมปอง ทองสุข - - - 1,000 

นายสุชาติ วันทอง 1,015 - - 982 

เฉลี่ย 960 93 898 958 
 

 

ข้าว 

ถั่วลิสง ข้าว 

ข้าว 
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ตารางที่ 3 แสดงรายได้ (บาท/ไร่) กรรมวิธีการทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกรแต่ละราย ปี 2555 

รายชื่อเกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

ข้าว ถั่วลิสง รวมทั้งระบบ ข้าว ข้าว รวมทั้งระบบ 

นางสาวเพียงพิศ จิตตรักษ์ 11,280 3,000 14,280 10,740 11,256 21,996 

นางเทียน จงกสิกรรม 11,004 2,550 13,554 10,800 11,028 21,828 

นางกิมลุ้ย วันทอง 11,592 - 11,592 - 11,436 11,436 

นายสมปอง ทองสุข - - - - 12,000 12,000 

นายสุชาติ วันทอง 12,180 - 12,180 - 11,784 11,784 
เฉลี่ย 11,514 2,775 14,289 10,770 11,501 22,271 

ผลต่าง (%) 35.84 
 

 
ตารางที่ 4 แสดงต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) กรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกรแต่ละราย ปี 2555 

รายชื่อเกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

ข้าว ถั่วลิสง รวมทั้งระบบ ข้าว ข้าว รวมทั้งระบบ 

นางสาวเพียงพิศ จิตตรักษ์ 3,174 1,711 4,885 3,173 3,173 6,346 

นางเทียน จงกสิกรรม 3,174 1,711 4,885 3,173 3,173 6,346 

นางกิมลุ้ย วันทอง 3,137 - 3,137 - 3,136 3,136 

นายสมปอง ทองสุข - - - - 3,592 3,592 

นายสุชาติ วันทอง 3,594 - 3,594 - 3,591 3,591 
เฉลี่ย 3,270 1,711 4,981 3,173 3,333 6,506 

ผลต่าง (%) 23.44 
 

 
ตารางที่ 5 แสดงรายได้สุทธิ (บาท/ไร่) กรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกรแต่ละราย ปี 2555 

รายชื่อเกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

ข้าว ถั่วลิสง รวมทั้งระบบ ข้าว ข้าว รวมทั้งระบบ 

นางสาวเพียงพิศ จิตตรักษ์ 8,106 1,289 9,395 7,546 8,083 15,629 

นางเทียน จงกสิกรรม 7,830 839 8,669 7,627 7,855 15,482 
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นางกิมลุ้ย วันทอง 8,455 - 8,455 - 8,300 8,300 

นายสมปอง ทองสุข - - - - 8,408 8,408 

นายสุชาติ วันทอง 8,586 - 8,586 - 8,193 8,193 
เฉลี่ย 8,244 1,064 9,308 7,587 8,168 15,755 

ผลต่าง (%) 40.92 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 แสดงสัดส่วนของรายได้ต่อต้นทุนการผลิต (Benefit Cost Ratio : BCR)  

รายชื่อเกษตรกร 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 
(บาท/ไร่) 

BCR 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

นางสาวเพียงพิศ จิตตรักษ์ 14,280 21,996 4,885 6,274 2.92 3.50 

นางเทียน จงกสิกรรม 13,554 21,828 4,885 6,274 2.77 3.47 

นางกิมลุ้ย วันทอง 11,592 11,436 3,137 3,136 3.69 3.64 

นายสมปอง ทองสุข - 12,000 - 3,592 0 3.34 

นายสุชาติ วันทอง 12,180 11,784 3,594 3,591 3.38 3.28 
เฉลี่ย 14,289 22,271 4,981 6,506 2.86 3.42 

 

ตาราที่ 7 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติเคมีของดินแปลงทดสอบระบบปลูกพืช ข้าว –  ถั่วลิสง ปี 2556 

เกษตรกร/รายการ pH 
Total N 

(%) 

OM 

(%) 

P 

(ppm.) 

K 

(ppm.) เนื้อดิน 

นายปรีชา  แสงอรัญ 6.71 0.044 0.87 49 38 Sandy Loam 

นายส้าเริง  อ่อนจันทร์ 5.61 0.106 2.13 27 44 Loam 

นายวิชัย  แหยมประเสริฐ 5.73 0.054 1.08 21 37 Sandy Loam 

นายเพนิน  แสงสน 5.99 0.071 1.41 25 71 Sandy Loam 

นางส้าเนา  โรจนพันธ์ 6.01 0.070 1.40 27 27 Sandy Loam 
 

ตารางที่ 8 แสดงผลผลิต (กก./ไร่) กรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกรแต่ละราย ปี 2556 
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รายชื่อเกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

ข้าว ถั่วลิสง ข้าว ข้าว 
นายปรีชา  แสงอรัญ 900 807 900 600 

นายส้าเริง  อ่อนจันทร์ 1,010 1,069 1,000 1,000 

นายวินัย แหยมประเสริฐ 820 1,280 800 900 

นายเพนิน แสงสน 784 600 780 750 

นางส้าเนาว์ โรจนพันธุ์ 952 796 950 700 

เฉลี่ย 893 910 886 790 
 

ตารางที่ 9 แสดงรายได้ (บาท/ไร่) กรรมวิธีการทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกรแต่ละราย ปี 2556 

รายชื่อเกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

ข้าว ถั่วลิสง รวมทั้งระบบ ข้าว ข้าว รวมทั้งระบบ 
นายปรีชา  แสงอรัญ 11,250 19,368 30,618 11,250 7,800 19,050 

นายส้าเริง  อ่อนจันทร์ 12,120 25,656 37,776 12,000 13,000 25,000 

นายวินัย แหยมประเสริฐ 10,250 30,720 40,970 10,000 11,700 21,700 

นายเพนิน แสงสน 9,408 14,400 23,808 9,360 9,000 18,360 

นางส้าเนาว์ โรจนพันธุ์ 11,424 19,104 30,528 11,400 9,100 20,500 

เฉลี่ย 10,890 21,850 32,740 10,802 10,120 20,922 
ผลต่าง (%) 56.49 

 

 

ตารางที่ 10 แสดงต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) กรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกรแต่ละราย ปี 2556 

รายชื่อเกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

ข้าว ถั่วลิสง รวมทั้งระบบ ข้าว ข้าว รวมทั้งระบบ 
นายปรีชา  แสงอรัญ 2,464 8,683 11,147 3,005 3,000 6,005 

นายส้าเริง  อ่อนจันทร์ 3,617 9,524 13,141 3,647 3,730 7,377 

นายวินัย แหยมประเสริฐ 3,196 10,720 13,916 3,266 3,360 6,626 

นายเพนิน แสงสน 2,865 9,340 12,205 2,865 3,000 5,860 

นางส้าเนาว์ โรจนพันธุ์ 2,927 9,871 12,798 3,067 2,960 6,027 

เฉลี่ย 3,014 9,628 12,642 3,170 3,210 6,380 
ผลต่าง (%) 98.15 

 

ตารางที่ 11 แสดงรายได้สุทธิ (บาท/ไร่) กรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกรแต่ละราย ปี 2556 
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รายชื่อเกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

ข้าว ถั่วลิสง รวมทั้งระบบ ข้าว ข้าว รวมทั้งระบบ 
นายปรีชา  แสงอรัญ 8,786 10,685 19,471 8,245 4,800 13,045 

นายส้าเริง  อ่อนจันทร์ 8,503 16,132 24,635 8,353 9,270 17,623 

นายวินัย แหยมประเสริฐ 7,054 20,000 27,054 6,734 8,340 15,074 

นายเพนิน แสงสน 6,543 5,060 11,603 6,495 6,000 12,495 

นางส้าเนาว์ โรจนพันธุ์ 8,497 9,233 17,730 8,333 6,140 14,473 

เฉลี่ย 7,877 12,222 20,099 7,632 6,910 14,542 
ผลต่าง (%) 38.21 

ตารางที่ 12 แสดงสัดส่วนของรายได้ต่อต้นทุนการผลิต (Benefit Cost Ratio : BCR)  

รายชื่อเกษตรกร 
รายได้(บาท/ไร่) ต้นทุนการผลิต(บาท/ไร่) BCR 

กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
นายปรีชา  แสงอรัญ 30,618 19,050 11,147 6,005 2.75 3.17 
นายส้าเริง  อ่อนจันทร์ 37,776 25,000 13,141 7,377 2.87 3.39 
นายวินัย แหยมประเสริฐ 40,970 21,700 13,916 6,626 2.94 3.27 
นายเพนิน แสงสน 23,808 18,360 12,205 5,865 1.95 3.13 
นางส้าเนาว์ โรจนพันธุ ์ 30,528 20,500 12,798 6,027 2.39 3.40 

เฉลี่ย 32,740 20,922 12,642 6,380 2.59 3.28 

 


