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

 
1. ชุดโครงการวิจัย  : การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน 
2. โครงการวิจัย   : โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในเขตชลประทาน 

กิจกรรม   : วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในเขตชลประทานภาคกลาง 
3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) : ทดสอบระบบการปลูกพืช ข้าว – ถั่วเหลืองฝักสดในพ้ืนที่ชลประทาน 

  โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร จ.สิงห์บุรี  
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Test of Rice-vegetable soybean-Rice in project operation and   
                                       maintenance layer Channasut , singburi province. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  : จันทนา  ใจจิตร   ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
ผู้ร่วมงาน   : อรัญญา ภู่วิไล   ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
 เครือวัลย์ บุญเงิน  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
 ศักดิ์ดา เสือประสงค์  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
 สุจิตร  ใจจิตร   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 
 ละเอียด  ปั้นสุข  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
 อาภรณ์ ภาคภูมิ  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

5. บทคัดย่อ  

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกร และเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตพืชในพ้ืนที่ของเกษตรกร ด้าเนินการในแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่ชลประทานโครงการส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกร จ้านวน 5 รายๆ ละ 2 ไร่ ระหว่างตุลาคม 2553- กันยายน 2556 

ด้าเนินการ 2 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีเกษตรกร ระบบ ข้าว-ข้าว และกรรมวิธีทดสอบ ระบบ ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด 

ผลการด้าเนินงาน พบว่า ในปีแรกเกิดสภาพน้้าท่วมในจังหวัดอ่างทอง ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ ส่วนผลการด้าเนินงาน

ระหว่างปี 2554-2556 พบว่า กรรมวิธีทดสอบ ข้าวนาปีมีผลผลิตเฉลี่ย 997 กก./ไร่ ถั่วเหลืองฝักสด ได้ผลผลิต

เฉลี่ย 1,793 กก./ไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกร ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 798 และ 937 กก./ไร่ 

ตามล้าดับ กรรมวิธีทดสอบมีรายไดเ้ฉลี่ย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย และรายได้สุทธิ 39,854 , 7,035 และ 32,819 บาท/ไร่ 

และกรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย และรายได้สุทธิ 21,310 , 7,598 และ 13,712 บาท/ไร่   

ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย รายได้เฉลี่ย และรายได้สุทธิเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 7, 87 และ 

139.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 

ค าหลัก:  ถั่วเหลืองฝักสด  ข้าว  
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Research aimed at studying cropping systems suited to local conditions and farmers to 
optimize crop production of farmers in the area. Performed in project operation and 
maintenance layer Channasut , singburi province and 5 farmers with 2 rai Between          
October 2010 - September 2013. The two treatment methods include farmers, rice - rice and 
testing process rice – vegetable soybean. Performance was found in newborn flooded in 
Angthong province can’t store productivity, results of operations during the years 2011-2013 
showed that the test process, average rice yield is 997 kg/rai, and soybean the average yield of 
1,793 kg/rai. The creators of farmers rice and rice average yields of 798 and 937 kg/rai, 
respectively. Test method, the median, average variable costs and net income of 39,854, 7,035 
and 32,819 baht/rai and The median income for farmers and creators, average variable costs 
and net income of 21,310, 7,598 and 13,712 baht/rai. The creators of the average variable cost, 
average income and the average income higher than the creators farmers 7, 87, and 139.3 
percent, respectively. 

Keywords: vegetable soybean, rice 

6. ค าน า 
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)   

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน คือการให้ความส้าคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตภาพและคุณค่าของสินค้า ดังนั้น การปลูกพืชตระกูลถั่วก่อนและหลังการท้านาจึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์นี ้
เพราะพืชตระกูลถั่วที่ใช้ในการปรับปรุงบ้ารุงดิน เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน เช่น ดินมีความ
สมบูรณ์ตามธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้ผลผลิตข้าวเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากพืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่เหมาะสม
ต่อการปลูกบ้ารุงดิน ทั้งนี้เพราะมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ ประการแรก   พืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆ    สามารถจะตรึง
ไนโตรเจนให้แก่ดินที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมผลผลิต เนื่องจากโดยคุณลักษณะที่มีปมราก (nodule) เป็นที่อยู่ของ
แบคทีเรียชนิดไรโซเบียม (Rizobium) ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้จะสามารถตรึงเอาไนโตรเจน (N) ซึ่งมีอยู่มากมายในอากาศ  
มาใช้ประโยชน์ได้ ประการที่สองส่วนต่างๆ ของพืชตระกูลถั่ว เช่น ล้าต้น ใบ กิ่ง ก้าน จะเน่าเปื่อย ผุพัง สลายตัวลงดิน
ได้ง่ายท้าให้ดินมีอินทรีย์วัตถุเพ่ิมมากขึ้น รากพืชสามารถชอนไชหาอาหารได้ง่ายและสะดวกขึ้น นอกจากนี้การใช้พืช
ตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสดยังสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้บางส่วน 

ในเขตพ้ืนที่ชลประทาน เกษตรกรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท้านาเป็นหลัก ในแต่ละปีจะปลูกข้าวหลายครั้ง 
เนื่องจากมีแหล่งน้้าเพียงพอในการที่จะท้านา แต่ผลกระทบจากการท้านาปีละหลายๆ ครั้ง หากมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ดีพอจะก่อให้เกิดความเสียหาย ได้แก่ การขาดความสมดุลของระบบนิเวศน์ มีการลงทุนที่สูง 
เนื่องจากมีการฉีดพ่นสารเคมีปริมาณมาก การใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่สูงเกินความต้องการของต้นข้าว  ดังนั้น การน้า
เทคโนโลยีการปลูกพืชอายุสั้นเข้าไปปลูกทดแทน ระบบ ข้าว-ข้าว ได้แก่ ระบบการปลูกข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด 
นอกจากจะช่วยตัดวงจรการระบาดของแมลงศัตรูข้าว ยังช่วยท้าให้ความสมดุลทางธรรมชาติให้กลับคืนมาอีกด้วย   
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7. วิธีด าเนินการ 

 อุปกรณ์ 

1. เมล็ดถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 60 

2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 46-0-0 

3. สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช  

วิธีการ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่ด้าเนินงานโดยเลือกพ้ืนที่ที่มีการปลูกข้าวเป็นหลัก 

เพ่ือน้าพืชไร่อายุสั้นไปปลูกหลังการท้านาปี ซึ่งได้แก่ ระบบการปลูกพืช ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด หากเทคโนโลยีที่น้าไป

ทดสอบได้ผลเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรจะสามารถขยายลงไปสู่เกษตรกรในละแวกใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่และประเด็นปัญหาในพ้ืนที่เป้าหมาย  เพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้น

เกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ที่จะเข้าไปด้าเนินการ ได้แก่ ข้อมูลทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสั งคม โดยรวบรวม

ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากเวปไซด์ เอกสารต่างๆ และจากเกษตรกรโดยตรง 

ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการทดลอง โดยจัดล้าดับขั้นตอนของการด้าเนินงานเพ่ือให้ผลงานเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

ขั้นตอนที่ 4 ด้าเนินการทดลองตามแผนการทดลองที่ก้าหนดไว้มีดังนี้ 

4.1 เก็บตัวอย่างดินของแปลงทดสอบเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 

4.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ส้าหรับใช้ในการทดลองเป็นชนิดของปุ๋ยเคมีท่ีจะใช้ในการด้าเนินงาน  

โดยใช้ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด 

โดยปุย๋เคมีสูตร 15-15-15  เป็นแหล่งของปุ๋ยไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ปุ๋ยเคมีสูตร  46-0-0 เป็นแหล่ง

ของปุ๋ยไนโตรเจน 

4.3 การบันทึกข้อมูล 

ข้อมูลด้านกายภาพ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานทัว่ไปของเกษตรกร ขอ้มูลดินและปริมาณน้้าฝน 

ข้อมูลด้านชีวภาพ ได้แก่ โรค แมลง การป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและผลผลิตพืช 

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นทุนผันแปร รายได้ รายได้สุทธิ 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ โดยน้าเอาข้อมูลทางกายภาพมาวิเคราะห์ร่วมกับ

ผลการทดลอง ได้แก่ ปริมาณน้้าฝน สมบัติทางกายภาพของดิน และสมบัติทางเคมีของดิน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ เป็นการวิเคราะห์ผลผลิตโดยการหาค่าเฉลี่ย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้รับ

จากการเข้าไปด้าเนินการทดลอง  รายได้ รายได้สุทธิ ต้นทุนผันแปร รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่

มีต่อวิธีการด้าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆในการด้าเนินงาน 
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ขั้นตอนที่ 5  สรุปผลการด้าเนินงาน โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-4 สรุปและ

ประมวลผลงานในภาพรวม  

เวลาและสถานที่   เดือนตุลาคม2553 - กันยายน 2556  อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 ขั้นตอนที่ 1  คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่ด้าเนินงานเลือกพ้ืนที่ทดสอบในเขตชลประทาน ต้าบลสระแจง 

อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพื้นที่เป้าหมาย และได้สอบถามวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร และน้าระบบการ

ปลูกพืชเข้าไปทดสอบ เก็บข้อมูลผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตการปลูกข้าวของเกษตรกร  

ข้อมูลทางกายภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่จังหวัดที่ด้าเนินงานจังหวัดสิงห์บุรี  
 (ท่ีมา http://www.panteethai.com) 

 
ข้อมูลทั่วๆ ไป ของอ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

สภาพทางกายภาพ ที่ว่าการอ้าเภอบางระจัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต้าบลสิงห์ อยู่ติดกับแม่น้้าน้อย
และถนนสายสิงห์บุรี-สรรคบุรี ห่างจากจังหวัดสิงห์บุรีประมาณ 10 กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ทิศใต้ ติดต่อกับ
อ้าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอเมืองสิงห์บุรี อ้าเภออินท์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ้าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

http://www.panteethai.com/
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ขนาด  อ้าเภอบางระจันมีขนาดพื้นที่ประมาณ 190.546 ตารางกิโลเมตร 

ภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขาและป่าไม้ เป็นที่นาเกษตรกรรม มีแม่น้้า

น้อยไหลผ่านกลางตัวอ้าเภอ และมีระบบชลประทานทั่วถึงทั้งอ้าเภอ 

ภูมิอากาศ  ลักษณะทางภูมิอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

ประชากร  มีจ้านวน 35,107 คน เป็นชาย 16,841 คน หญิง 18,176 คน 

ศาสนา  นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 

การเมืองการปกครอง จ้านวน 8 ต้าบล ได้แก่   โพชนไก่   ไม้ดัด แม่ลา สิงห์ พักทัน 

สระแจง เชิงกลัด และ บ้านจ่า 

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 มิ ลลิเมตร 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 มีความ

เป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพ่ึงพาอาศัยกันให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโส และผู้น้าชุมชน 

 การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพ  สถาบันเกษตรกร มีการรวมกลุ่มเพ่ือการประกอบ

อาชีพอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในต้าบลสระแจง มีการรวมกลุ่มหลายรูปแบบ  ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์    

กลุ่มกู้ยืมตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ดนตรีไทย และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นต้น 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

 การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักคิดเป็นร้อย

ละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีพ้ืนที่ท้าการเกษตรเฉลี่ย 20 ไร่ต่อครัวเรือนและมีแรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย 2 คนต่อ

ครัวเรือน อาชีพรองลงมาเป็นการค้าขาย อุตสาหกรรม พาณิชกรรม รับจ้าง รับราชการและอ่ืนๆ การถือครองที่ดิน 

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 จากข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน ปี 2550-2554 

(จปฐ.) โดยเฉลี่ยร้อยละ 86.50 ของครัวเรือนทั้งหมด มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี 

รายจ่าย จากข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งปี 2550 พบว่า รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน 14,988 บาทต่อ

ครัวเรือนต่อเดือน 

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 มีเนื้อที่ 17,819 ไร่ หรือร้อยละ 98.98 ของพื้นที่ต้าบลสระแจง พบในพื้นที่ราบลุ่มน้้า
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ท่วมถึง มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวจัดลึกมาก สีเทาที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดิน พวกตะกอนล้าน้้าพบในบริเวณที่ราบ

ตะกอนน้้าพามีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มหรือราบเรียบมีน้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน หน้าดินอาจแตกระแหงเป็นร่องกว้าง

และลึกในฤดูแล้ง และอาจมีรอยถูไถลในดินล่างมีการระบายน้้าเลวหรือค่อนข้างเลว  ความอุดมสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติปานกลางบางพ้ืนที่พบในพ้ืนที่ลุ่มต่้ามีน้้าไหลบ่าท่วมขังสูงในฤดูฝน   เนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนหรือดิน

เหนียวสีด้าหรือสีเทาเข้ม มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดจึงกลดเล็กน้อยมีค่าความเป็นกรด

ด่างประมาณ 5.5-5.6 มีเนื้อดินชั้นล่างเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาหรือน้้าตาลปนเทา มีจุดสี

น้้าตาลปนเหลือง สีเหลือง น้้าตาลแก่ หรือสีแดง ปฏิกิริยาเป็นกลางหรือด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดด่าง

ประมาณ 7.0-8.0 อาจพบก้อนปูนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในชั้นดินล่าง การใช้ประโยชน์

ที่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่ท้านา ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปกติไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินส้าหรับ

การปลูกข้าว แต่ถ้าเป็นที่ลุ่มต่้าอาจประสบปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝนหรือช่วงไหลบ่า  กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกมาก 

มีพ้ืนที่ 19 ไร่ ร้อยละ 0.11 ของพ้ืนที่ต้าบลสระแจง พบบริเวณตอนบนสันดินริมน้้าเป็นดินทรายแป้งลึกมาก ที่เกิด

จากตะกอนแม่น้้า หรือที่ราบตะกอนน้้าพัดพา มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ ถึงเป็นลูกเคลื่อน ลอนลาด การ

ระบายน้้าดีถึงดีปานกลางมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง เนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง หรือ

ดินร่วนสีน้้าตาล สีน้้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาเป็นกรดจนถึงกรดเล็กน้อยมีความเป็นกรดด่างประมาณ 4.5-5.5 มีเนื้อ

ดินชั้นบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งสีน้้าตาล สีเหลือง หรือสีน้้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด

เล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 ส่วนชั้นดินล่าง ถ้ามีก้อนปูนปะปนมีปฏิกิริยาเป็นกลางถึง

เป็นด่างจัด มีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 7.0-8.5 อาจพบจุดปะสีหรือไมกาหรือก้อนปูนปะปนอยู่ในดินชั้นล่าง  

การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันคือปลูกข้าวโพด  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน    ไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้

ประโยชน์ที่ดิน แต่อาจขาดแคลนน้้าในบางช่วงเวลาเมื่อฝนทิ้งช่วงนาน  

ทรัพยากรน้ า  แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ บึงตะโกน ล้าน้้าบ้านคีม บึงคีม บึงหนองหล่ม 

และหนองตาโหงก แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น พ้ืนที่ของต้าบลสระแจง อยู่ในเขตชลประทานของโครงการส่งน้้าและ

บ้ารุงรักษาชัณสูตร    ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี   นอกจากนี้   ยังมีบ่อน้้าตื้น 

บ่อบาดาล 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 ซึ่งทั้งหมดเป็นบ่อลูกรัง (ภาพท่ี 3) 
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พืน้ทีเ่กษตรกรรม

พืน้ทีชุ่มชนและส่ิงปลูกสร้าง

พืน้ทีแ่หล่งน า้

พืน้ทีอ่ื่นๆ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 การใช้ประโยชน์ที่ดินต าบลสระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 
 
 
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พื้นที่และประเด็นปัญหาในพ้ืนที่เป้าหมาย 
จากการร่วมประชุมชี้แจงการด้าเนินงานในพ้ืนที่เกษตรกรของ ต้าบลสระแจง อ้าเภอบางระจัน 

พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2-3 ครั้ง โดยอาศัยแหล่งน้้าชลประทาน น้้าฝนและน้้าใต้ดิน  
ประเด็นปัญหาที่ส้าคัญที่พบมีดังนี้ ประสิทธิภาพการผลิตต่้าเนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า  เกษตรกรขาดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลและปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 

ขั้นตอนที่ 3  การวางแผนการทดลอง   
จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในขั้นตอนที่ 2 เพ่ือไม่ให้เกษตรกรปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง

ตลอดทั้งปี จึงได้ด้าเนินการน้าพืชอายุสั้นเข้าไปปลูกทดแทนการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือเผยแพร่
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรในเรื่องของพันธุ์ และการปฏิบัติดูแลรักษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
คือ คัดเลือกจากเกษตรกรที่มีความสนใจที่จะร่วมด้าเนินงานจริงๆ 

 ขั้นตอนที่ 4  ด้าเนินการทดลองตามแผนการทดลองท่ีก้าหนดไว้ 
 4.1 เก็บตัวอย่างดินของแปลงทดลองเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 
 4.2 ด้าเนินการตามแผนที่ก้าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3 
วิธีการในการทดสอบ ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ดังนี้ วิธีทดสอบ ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด ข้าวปฏิบัติ

ดูแลรักษาเหมือนกรรมวิธีเกษตรกรหลังจากเก็บผลผลิตข้าวเรียบร้อยแล้ว เตรียมแปลงและปลูกถั่วเหลืองฝักสดตาม
ค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร (GAP) 

วิธีเกษตรกร ข้าว-ข้าว ปฏิบัติดูแลรักษาเหมือนกรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติอยู่ 

86.23%

๔%๔% 

9.62% 
3.98% 

0.17% 
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ตารางท่ี 1 เทคโนโลยีการผลิตข้าวและถั่วเหลืองฝักสดของเกษตรกร จ.สิงห์บุรี  
 

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

อัตราเมล็ดพันธุ์ 2.5-3.5 กก./ไร่ 
 

ถั่วเหลืองฝักสด พันธุ์เชียงใหม่ 60  

2. การเตรียมแปลงปลูก  เผาฟางไถดะ 1  ครั้ง ท้าเทือก ไถด้วยผาลสาม 1 ครั้ง ลึก 15-20 ซม.  ตาก
ดิน 7-14 วัน พรวนด้วยผาลเจ็ด 1 ครั้ง ปรับ
หน้าดินให้สม่้าเสมอ 

3. วิธีการปลูก หว่านน้้าตม  
ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 20 กก./ไร่ 

โดยการหว่านและคลาดกลบ ใช้อัตราเมล็ด
พันธุ์ 15 กก./ไร่ คลุกเมล็ดกับไรโซเบียม 
อัตรา 200 กรัม โดยใช้น้้าตาลทราย75 กรัม 
ละลายน้้า 300 มิลลิลิตร เป็นสารยึดเกาะ
แล้วปลูกทันที 

4. การป้องกันก้าจัด
วัชพืช  
 

ใช้สารเคมี 
 

พ่นสารก้าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก โดยใช้ 
อิมาเซทราเพอร์ อัตรา 16 ai/ไร ่

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 

ใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่ รองก้นหลุม
ก่อนปลูก เป็นปุ๋ยรองพ้ืน ครั้งที่ 2  ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ หลัง
ปลูก 20 วัน และให้ปุ๋ยเสริมทางใบโดยใช้
ปุ๋ยเกร็ดสูตร 30-20-10 อัตรา 50 กรัม
ร่วมกับธาตุอาหารเสริม 1 ซอง (2.5 กรัม)
ต่อน้้า 20 ลิตร พ่นทางใบ 3-4 ครั้ง 
(หลังจากถั่วเหลืองติดฝัก 7 วัน/ครั้ง)  

6.การป้องกันก้าจัด
แมลง 

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

การป้องกันก้าจัดศัตรูพืชตามความจ้าเป็น  

7.การเก็บเกี่ยว จ้างรถเก็บเกี่ยว  เก็บเก่ียวอายุประมาณ 75-78 วัน 

8. การขายผลผลิต ขายผลผลิตน้้าหนักสดให้แก่พ่อค้าคน
กลางและจ้าน้าที่โรงสี 

ขายผลผลิตให้แก่พ่อค้าในท้องถิ่นและ
ประชาชนในหมู่บ้าน 
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ขั้นตอนที่ 5  สรุปผลการด้าเนินงานระบบการปลูกพืช  ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด ในพ้ืนที่ชลประทาน
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร จ.สิงห์บุรี  ระหว่างปี 2553-2556 สามารถสรุปผลได้ดังนี้  ผลจากการ
วิเคราะห์ดินของแปลงทดสอบ จ้านวน 5 แปลง ดินมีความเป็นกรด-ด่าง มีค่าระหว่าง 5.32-6.76 ปริมาณ
อินทรียวัตถุมีค่าระหว่าง 1.59-3.31 เปอร์เซ็นต ์ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ มีค่าระหว่าง 10-85 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม และมีธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์มีค่าระหว่าง 47-87 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางที่ 2) 
 ผลการด าเนินงานปี 2553/2554  

ไม่สามารถเก็บผลผลิตถั่วเหลืองฝักสดและผลผลิตข้าวได้เนื่องจากน้้าท่วม 
ผลการด าเนินงานปี 2554/2555 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ (ตารางที่ 2 และ3) พบว่า กรรมวิธีทดสอบ ข้าว – 
ถั่วเหลืองฝักสด  ให้ผลผลิตเฉลี่ย 946 และ 978 กิโลกรัม/ไร่ ตามล้าดับ กรรมวิธีเกษตรกร ข้าว – ข้าว ให้ผลผลิต
เฉลี่ย 858 และ 843 กิโลกรัม/ไร่ ตามล้าดับ  

รายได้  กรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ยทั้งระบบ 23,742 บาท/ไร่   กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้
เฉลี่ยทั้งระบบ 21,008 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 2,733 บาท/ไร่ คิดเป็น 
13.01%  

ต้นทุนผันแปร  กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยทั้งระบบ 6,621 บาท/ไร่ กรรมวิธี
เกษตรกรมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยทั้งระบบ 6,655 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรน้อยกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร 35 บาท/ไร่ ตามล้าดับ คิดเป็น 0.52%  

รายได้สุทธิ  กรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิเฉลี่ยทั้งระบบ 17,121 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมี
รายได้สุทธิเฉลี่ยทั้งระบบ 14,353บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 2,768 บาท/ไร่ 
คิดเป็น 19.28%  

อัตราค่าตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio, BCR) คือรายได้ต่อต้นทุนผันแปร พบว่า 
กรรมวิธีทดสอบมีค่า BCR เท่ากับ 3.59 กรรมวิธีเกษตรกรมีค่า BCR เท่ากับ 3.16 ซึ่งทั้งสองกรรมวิธีมีค่า BCR >1 
แสดงว่ารายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่ด้าเนินการนั้นมีก้าไร มีความเสี่ยงน้อยสามารถท้าการผลิตได้ ทั้งนี้กรรมวิธี
ทดสอบมีค่าอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 

ผลการด าเนินงานปี 2555/2556 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์(ตารางที่ 4 และ 5) พบว่า กรรมวิธีทดสอบ ข้าว–        

ถั่วเหลืองฝักสด  ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,048 และ 2,608 กิโลกรัม/ไร่ ตามล้าดับ กรรมวิธีเกษตรกร ข้าว – ข้าว ให้
ผลผลิตเฉลี่ย 737 และ 1031 กิโลกรัม/ไร่ ตามล้าดับ  

รายได้  กรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ยทั้งระบบ 55,966 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้
เฉลี่ยทั้งระบบ 21,610 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 34,356 บาท/ไร่ คิดเป็น 
159%  

ต้นทุนผันแปร  กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยทั้งระบบ 7,448 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกร  
มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยทั้งระบบ 8,538 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 1,090
บาท/ไร่ ตามล้าดับ คิดเป็น 12.77%  

รายได้สุทธิ  กรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิเฉลี่ยทั้งระบบ 48,518 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมี
รายได้สุทธิเฉลี่ยทั้งระบบ 13,072 บาท/ไร่ คิดเป็น 27%  
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อัตราค่าตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio, BCR) คือรายได้ต่อต้นทุนผันแปร พบว่า 
กรรมวิธีทดสอบมีค่า BCR เท่ากับ 7.51 กรรมวิธีเกษตรกรมีค่า BCR เท่ากับ 3.16 ซึ่งทั้งสองกรรมวิธีมีค่า BCR >1 
แสดงว่ารายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่ด้าเนินการนั้นมีก้าไร มีความเสี่ยงน้อยสามารถท้าการผลิตได้ ทั้งนี้
กรรมวิธีทดสอบมีค่าอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ผลการทดสอบระบบการปลูกพืชข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด ในพ้ืนที่ชลประทานโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา  
ชัณสูตร จ.สิงห์บุร ีมีดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ (ตารางที่ 6) พบว่า กรรมวิธีทดสอบข้าว-ถั่วเหลือง
ฝักสด ได้ผลผลิตเฉลี่ย 997 และ 1,793 กก./ไร ่ตามล้าดับ กรรมวิธีเกษตรกร ข้าว-ข้าว ได้ผลผลิตเฉลี่ย 798 และ 
937 กก./ไร่ ตามล้าดับ 

 รายได้ กรรมวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ยทั้งระบบ 39,854 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกร       
มีรายได้เฉลี่ย 21,310 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 18,544 บาท/ไร่ คิดเป็น 87% 

 ต้นทุนผันแปร กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยทั้งระบบ 7,035 บาท/ไร่ กรรมวิธี
เกษตรกรมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยทั้งระบบ 7,598 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนผันแปรน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 
563 บาท/ไร่ คิดเป็น 7% 

 รายได้สุทธิ กรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิเฉลี่ยทั้งระบบ 32,819 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธี
เกษตรกร มีรายได้สุทธิเฉลี่ยทั้งระบบ 13,712 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 
19,107 บาท/ไร่ คิดเป็น 72.30% 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

น้าผลการทดสอบ ระบบการปลูกข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด เปรียบเทียบกับระบบเกษตรกร ข้าว-ข้าว พบว่าอัตรา
การตอบแทนเป็นไปในทิศทางที่เพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น ระบบนี้สามารถที่จะน้าไปขยายผลในพ้ืนที่ละแวกใกล้เคียงที่มีสภาพ
พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 

 
11. ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการด้าเนินงานวิจัย อาทิ ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ
บางระจัน องค์การบริหารส่วนต้าบลบางระจัน และเกษตรกรผู้ร่วมงานทดสอบ 

 
12. เอกสารอ้างอิง 
http://www.panteethai.com 
www.Sracleang.go.th แผนพัฒนาการเกษตรระดับอ้าเภอบางระจัน 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) อ้าเภอบางระจัน   
           จังหวัดสิงห์บุรี 44 หน้า 
กรมวิชาการเกษตร.2545 เกษตรดีที่เหมาะสมส้าหรับถั่วเหลืองฝักสด 25 หน้า 
กรมอุตุนิยมวิทยา.2556 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายเดือนระหว่างปี 2553-2556 (disketts)  
           งานบริการข้อมูล ฝ่ายอากาศประจ้าเดือน กองภูมิอากาศ 
           กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม 
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13. ภาคผนวก 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินก่อนด้าเนินการทดลอง 
รายชื่อเกษตรกร PH OM (%) P (PPM) K (PPM) 

เกษตรกรรายที่ 1 6.26 1.59 10 47 
เกษตรกรรายที่ 2 6.76 3.31 85 87 
เกษตรกรรายที่ 3 5.32 2.58 10 73 
เกษตรกรรายที่ 4 5.44 3.18 35 80 
เกษตรกรรายที่ 5 5.93 2.78 18 73 

 
ตารางที่ 2 ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปรและรายได้สุทธิในระบบการปลูกข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด ปี 2554/2555 

เกษตรกร กรรมวิธี 
ผลผลติ 
(กก.ไร่) 

รายได ้
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร(บาท/
ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

เกษตรกรรายที่ 1 กรรมวิธีทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด) 

821 , 1,010 8,933 , 13,463 
(22,396) 

3,342 , 3,464 
(6,806) 

5,591 , 9,999 
(15,590) 

 กรรมวิธีเกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 

800 , 772 10,036 , 8,704 
(18,740) 

3,343 , 3,342 
(6,685) 

6,693 , 5,362 
(12,055) 

เกษตรกรรายที่ 2 กรรมวิธีทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด) 

1,010 , 1,000 10,842 , 13,330 
(24,172) 

3,309 , 3,422 
(6,731) 

7,533 , 9,868 
(17,401) 

 กรรมวิธีเกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 

700 , 711 9,243 , 9,100 
(18,343) 

3,310 , 3,309 
(6,619) 

5,933 , 5,791 
(11,724) 

เกษตรกรรายที่ 3 กรรมวิธีทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด) 

1,010 , 960 11,110 , 12,796 
(23,428) 

3,240 , 3,351 
(6,591) 

7,870 , 9,235 
(17,105) 

 กรรมวิธีเกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 

1,000 , 956 11,000 , 12,428 
(23,495) 

3,240 , 3,241 
(6,481) 

7,760 , 9,187 
(16,947) 

เกษตรกรรายที่ 4 กรรมวิธีทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด) 

896 , 956 10,752 , 12,743 
(23,495) 

3,575 , 3,061 
(6,636) 

6,747 , 9,682 
(16,429) 

 กรรมวิธีเกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 

800  , 794 9,600 , 10,322 
(19,922) 

3,575 , 3,576 
(7,151) 

6,025 , 6,746 
(12,771) 

เกษตรกรรายที่ 5 กรรมวิธีทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด) 

992 , 963 11,904 , 12,836 
(24,740) 

3,125 , 3,126 
(6,251) 

8,779 , 9,575 
(18,354) 

 กรรมวิธีเกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 

988 , 981 11,856 , 12,753 
(24,609) 

3,125 , 3,126 
(6,251) 

8,731 , 9,627 
(18,358) 

เฉลี่ย กรรมวิธีทดสอบ 
(ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด) 

946 , 978 10,708 , 13,033 
(23,742) 

3,318 , 3,303 
(6,621) 

7,390 , 9,731 
(17,121) 

 กรรมวิธีเกษตรกร 
(ข้าว-ข้าว) 

858 , 843 10,347 , 10,661 
(21,008) 

3,319 , 3,337 
(6,656) 

7,028 , 7,325 
(14,353) 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลผลิต รายได้ รายได้สุทธิ ต้นทุนผันแปรและอัตราส่วนของรายได้ต่อ 
                       การลงทุนของกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรปี 2554/2555 1/ 

กรรมวิธี 
ผลผลติ 

(กก./ไร่) 

รายได ้

(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 

(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 

(บาท/ไร่) 

อัตราผลตอบแทน 

ต่อค่าใช้จ่าย(BCR2/) 

กรรมวิธีทดสอบ 
ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด 

กรรมวิธีเกษตรกร 
ข้าว-ข้าว 

946, 978 
 

858, 843 

10,708, 13,033 
(23,742) 

10,347, 10,661 
(21,008) 

3,318, 3,303 
(6,621) 

3,319, 3,337 
(6,656) 

7,390, 9,731 
(17,121) 

7,028, 7,325 
(14,353) 

3.59 
 

3.16 

ผลต่าง 
(กรรมวิธีทดสอบ- 

กรรมวิธีเกษตรกร) 
% 

- 
 
 
- 

2,733 
 
 

13.01 

-35 
 
 

0.52 

2,768 
 
 

19.28 

- 
 
 
- 

หมายเหตุ   1/ เฉลี่ยจากเกษตรกร 5 ราย 
2/ BCR = อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน = รายได้ต่อต้นทุนผันแปร 

                  BCR < 1 รายได้น้อยกว่ารายจ่ายกิจกรรมที่ด้าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท้า 
                              การผลิต 
                  BCR = 1 รายได้เท่ากับรายจ่าย กิจกรรมที่ด้าเนินการนั้นไม่มีก้าไรและไม่ 
                              ขาดทุนมีความเสี่ยงในการผลิตไม่สมควรท้าการผลิต 
                  BCR > 1 รายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่ด้าเนินการนั้นมีก้าไร  
                              มีความเสี่ยงน้อยสามารถท้าการผลิตได้ 
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ตารางที่ 4 ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปรและรายได้สุทธิในระบบการปลูกข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด ปี 2555/2556 

เกษตรกร กรรมวิธี ผลผลิต 

 (กก.ไร่) 

รายได้  

(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร

(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 

(บาท/ไร่) 

เกษตรกรรายที่ 1 กรรมวิธีทดสอบ 

(ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด) 

1,005-2192 12,060 , 36,541 

(48601) 

3,089 , 4,350 

(7439) 

8,971 , 32,191 

(41,162) 

 กรรมวิธีเกษตรกร 

(ข้าว-ข้าว) 

10,00-957 13,000 , 9,570 

(22,570) 

4,447 , 5,058 

(9,505) 

8,553 , 4,512 

(13,065) 

เกษตรกรรายที่ 2 กรรมวิธีทดสอบ 

(ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด) 

1,050 , 0 12,600 , 0 

(12,600) 

2,590 , 0 

(2,590) 

10,010 , 0 

(10,010) 

 กรรมวิธีเกษตรกร 

(ข้าว-ข้าว) 

700 , 860 8,610 , 10,320 

(18930) 

4,315 ,4,097 

(8,412) 

4,295 , 6,223 

(10,518) 

เกษตรกรรายที่ 3 กรรมวิธีทดสอบ 

(ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด) 

1,103 , 

3,200 

13,788 , 53,344 

(67,132) 

3,653 , 4,420 

(8,073) 

10,135 , 48,924 

(59,059) 

 กรรมวิธีเกษตรกร 

(ข้าว-ข้าว) 

750, 1,163 9,750- 13,956 

(23,706) 

2,968 , 5,274 

(8,242) 

6,782, 8,682 

(15,464) 

เกษตรกรรายที่ 4 กรรมวิธีทดสอบ 

(ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด) 

1,116 , 

2,432 

13,392 , 40,541 

(53,933) 

2,747 , 4,428 

(7,175) 

10,645 ,36,113 

(46,758) 

 กรรมวิธีเกษตรกร 

(ข้าว-ข้าว) 

667  , 1,000 8,804 , 14,800 

(23,604) 

4,808 , 3,121 

(7,929) 

3,996 , 1,1679 

(15,675) 

เกษตรกรรายที่ 5 กรรมวิธีทดสอบ 

(ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด) 

965 , 0 10,615 , 0 

(10,615) 

3,167 , 0 

(3,167) 

7,448 , 0 

(7,448) 

 กรรมวิธีเกษตรกร 

(ข้าว-ข้าว) 

567 , 1,173 6,804 , 12,434 

(19,238) 

4,114 , 4,488 

(8,602) 

2,690 , 7,964 

(10,636) 

เฉลี่ย กรรมวิธีทดสอบ 

(ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด) 

1,048, 2,608 

978 

12,491 , 43,475 

(55,966) 

3,049 , 4,399 

(7,448) 

9,442 , 39,076 

(48,518) 

 กรรมวิธีเกษตรกร 

(ข้าว-ข้าว) 

737 , 1,031 9,394 , 12,216 

(21,610) 

4,130 , 4,408 

(8,538) 

5,264 , 7,808 

(13,072) 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบผลผลิต รายได้ รายได้สุทธิ ต้นทุนผันแปรและอัตราส่วนของรายได้ต่อ 

การลงทุนของกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรปี 2555/2556 1/ 

กรรมวิธี 
ผลผลิต 

(กก./ไร่) 

รายได้ 

(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 

(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 

(บาท/ไร่) 

อัตราผลตอบแทน 

ต่อค่าใช้จ่าย

(BCR2/) 

กรรมวิธีทดสอบ 

ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด 

กรรมวิธีเกษตรกร 

ข้าว-ข้าว 

1,048 ,2,608 

 

737, 1,031 

1,2491, 43,475 

(55,966) 

9,394, 12,216 

(21,610) 

3,049, 4,399 

(7,448) 

4,130, 4,408 

(8,538) 

9,442, 39,076 

(48,518) 

5,264, 7,808 

(13,072) 

7.51 

 

2-53 

ผลต่าง 

(กรรมวิธีทดสอบ- 

กรรมวิธีเกษตรกร) 

% 

- 

 

 

- 

34,356 

 

 

159 

-1090 

 

 

12.77 

33,446 

 

 

271 

- 

 

 

- 

  

หมายเหตุ   1/ เฉลี่ยจากเกษตรกร 5 ราย 
                        2/ BCR = อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน = รายได้ต่อต้นทุนผันแปร 

BCR < 1 รายได้น้อยกว่ารายจ่ายกิจกรรมที่ด้าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท้าการผลิต 

BCR = 1 รายได้เท่ากับรายจ่าย กิจกรรมที่ด้าเนินการนั้นไม่มีก้าไรและไม่ขาดทุน                                                                              

            มีความเสี่ยงในการผลิตไม่สมควรท้าการผลิต 

                   BCR > 1 รายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่ด้าเนินการนั้นมีก้าไร มีความเสี่ยงน้อย  

                               สามารถท้าการผลิตได้ 
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ตารางท่ี 6  สรุปผลผลิต รายได้ รายได้สุทธิ ต้นทุนผันแปรและรายได้สุทธิในระบบการปลูกข้าว–ถั่วเหลืองฝักสด 

              ปี 2554-2556   

กรรมวิธี 
ผลผลิต 

(กก./ไร่) 

รายได้ 

(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 

(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 

(บาท/ไร่) 

อัตราผลตอบแทน 

ต่อค่าใช้จ่าย

(BCR2/) 

กรรมวิธีทดสอบ 

ข้าว-ถั่วเหลืองฝักสด 

กรรมวิธีเกษตรกร 

ข้าว-ข้าว 

997,1793 

 

 

798 , 937 

11,600 , 28,254 

(39,854) 

 

9,871 , 11,439 

(21,310) 

3,184 , 3,851 

(7,035) 

 

3,728 , 3,873 

(7,598) 

8,416 , 24,403 

(32,819) 

 

6,146 , 7,566 

(13,712) 

5.67 

 

 

2.80 

ผลต่าง 

(กรรมวิธีทดสอบ- 

กรรมวิธีเกษตรกร) 

% 

- 

 

 

- 

18,544 

 

 

87 

563 

 

 

7 

19,107 

 

 

139.35 

- 

 

 

- 

หมายเหตุ   1/ เฉลี่ยจากเกษตรกร 5 ราย 
                        2/ BCR = อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน = รายได้ต่อต้นทุนผันแปร 

BCR < 1 รายได้น้อยกว่ารายจ่ายกิจกรรมที่ด้าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท้าการผลิต 

BCR = 1 รายได้เท่ากับรายจ่าย กิจกรรมที่ด้าเนินการนั้นไม่มีก้าไรและไม่ขาดทุน                                                                              

            มีความเสี่ยงในการผลิตไม่สมควรท้าการผลิต 

                   BCR > 1 รายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่ด้าเนินการนั้นมีก้าไร มีความเสี่ยงน้อย  

                               สามารถท้าการผลิตได้ 

 

 
 

 

 

 


