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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและนิเวศวิทยาดินของระบบพืชหมุนเวียน : 
กรณีศึกษาระบบการผลิตขา้ว  ข้าวโพดและมนัฝร่ัง ในบ้านหลวง ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของระบบผลิตพืชหมุนเวียนขา้ว 
ขา้วโพด มนัฝร่ัง ระบบผลิตพืชหมุนเวียนขา้ว ขา้วโพด แบบเขตกรรมเขม้ขน้ และระบบผลิตขา้ว 2) 
เพื่อศึกษาความแตกต่างของความอุดมสมบรูณ์ของดินในระบบผลิตพืชหมุนเวียน ขา้ว ขา้วโพด มนั
ฝร่ัง ระบบผลิตพืชหมุนเวียนขา้ว ขา้วโพด แบบเขตกรรมเขม้ขน้ และระบบผลิตขา้ว และ 3) เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระบบผลิตพืชหมุนเวียน ขา้ว ขา้วโพด มนัฝร่ัง 
ระบบผลิตพืชหมุนเวยีนขา้ว ขา้วโพด แบบเขตกรรมเขม้ขน้ และระบบผลิตขา้ว  

วธีิการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2  
วธีิ คือ การศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์     
ในเชิงเน้ือหา (Content Analysis) และวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เนน้ผลการทดลอง
จากห้องปฏิบติัการการทางวิทยาศาสตร์กล่าวคือผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน โดยเก็บตวัอยา่ง
ดินกลุ่มละ 3 ซ ้ าจ  านวน 3 กลุ่ม รวมทั้งหมด 9 ตวัอยา่ง โดยมีเง่ือนไข 4 เงือนไขส าคญัท่ีส่งผลต่อ
ความอุดมสมบรูณ์ของดิน ผลผลิตทางการเกษตร และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เง่ือนไขดงักล่าวคือ 
1) เง่ือนไขดา้นภูมินิเวศไร่นา คือโครงสร้างดิน ความลาดชนั และการเขา้ถึงแหล่งน ้ า 2) เง่ือนไขดา้น
การถือครองท่ีดินของเกษตรกร คือ ความเป็นเจา้ของ ขนาดของท่ีดิน และ การถือครอง  3) เง่ือนไข
ดา้นเศรษฐกิจของกลุ่มครัวเรือนเกษตร คือ ทุน แรงงานในครัวเรือน และ 4) เง่ือนไขทางดา้นสังคม
ของเกษตร คือการถ่ายทอดความรู้ และโอกาสในการเขา้ถึงความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกบัการผลิตพืชผล
ทางการเกษตร เง่ือนไขขา้งตน้ไดถู้กพิจารณาควบคู่ไปกบั รูปแบบการเขตกรรม ไดแ้ก่  การเตรียม
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ดิน การใส่ปุ๋ย การให้น ้ า วิธีการปลูก การควบคุมวชัพืช การควบคุมศตัรูพืช และการจดัการดินหลงั
การเก็บเก่ียวอีกดว้ย   

ผลการศึกษาเร่ืองความอุดมสมบรูณ์ในดิน มีดงัน้ี ระดบัความเป็นกรด–ด่างของดิน ระบบ
ขา้ว มีระดบัความเป็นกรด-ด่างอยูท่ี่ 6.62 เหมาะสมต่อการด ารงชีพของส่ิงมีชีวิต ดินจะมีสภาวะท่ี
เหมาะสมต่อสัดส่วนของปริมาณอาหาร แร่ธาตุต่าง ๆ ในสารละลายดิน ระบบขา้ว ขา้วโพด และมนั
ฝร่ังมีระดบัความเป็นกรด – ด่างอยูท่ี่ 4.33 และระบบขา้ว และขา้วโพดมีระดบัความเป็นกรด – ด่าง
อยูท่ี่ 4.92 ซ่ึงอยูใ่นช่วงดินมีความเป็นกรดจดั หรือดินเปร้ียว  ระดบัไนไตรเจนในดิน  (No3-)  ระบบ
ขา้ว ขา้วโพดและมนัฝร่ังมีระดบัไนโตรเจนในดิน 2.37 มิลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในช่วงท่ีสูงมาก 
ระบบขา้ว ขา้วโพดมีระดบัไนโตรเจนในดิน 0.82 มิลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในช่วงค่อนขา้งต ่า และ
ระบบขา้วมีระดบัไนโตรเจนอยู่ท่ี 0.55 มิลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในช่วงต ่า  ระดบัฟอสฟอรัสในดิน 
(PO4-P) ระบบขา้ว ขา้วโพดและมนัฝร่ังมีระดบัฟอสฟอรัสในดิน 106.75 มิลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่
ในช่วงท่ีสูงมาก ระบบขา้ว ขา้วโพดมีระดบัฟอสฟอรัสในดิน 12.32 มิลิกรัมต่อกิโลกรัม อยูใ่นช่วง
ปานกลาง และระบบข้าวมีระดบัฟอสฟอรัสในดิน  อยู่ท่ี 17.90 มิลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในช่วง
ค่อนขา้งสูง  ระดบัโพแทสเซียมในดิน (K) ระบบขา้ว ขา้วโพดและมนัฝร่ังมีระดบัโพแทสเซียมใน
ดิน 383.67 ppm ระบบขา้ว ขา้วโพดมีระดบัโพแทสเซียมในดิน 374 ppm และระบบขา้วมีระดบั
โพแทสเซียมในดิน อยูท่ี่ 261ppm ซ่ึงทั้งสามระบบน้ีมีระดบัโพแทสเซียมในดิน อยูใ่นช่วงท่ีสูงมาก   
ระดบัอินทรียวตัถุในดิน (OM)  ระบบขา้ว ขา้วโพดและมนัฝร่ังมีระดบัอินทรียวตัถุในดิน 0.50 อยู่
ในช่วงต ่ามาก ระบบขา้ว ขา้วโพดมีระดบัอินทรียวตัถุในดิน 2.36 และ ระบบขา้วมีระดบัอินทรียวตัถุ
ในดิน 1.78 อยูใ่นช่วงปานกลาง ระบบขา้ว มีระดบัอินทรียวตัถุในดินเพียง 0.50 ซ่ึงถือวา่ต ่ามาก  

ผลการศึกษาในเร่ืองผลผลิต พบว่าระบบพืชหมุนเวียนขา้ว ขา้วโพด และมนัฝร่ัง มี
ผลผลิตดีท่ีสุดใน 3 ระบบ มีผลผลิตขา้ว 1,220 กิโลกรัมต่อไร่ ขา้วโพด 2,560 กิโลกรัมต่อไร่ และมนั
ฝร่ัง 2,510 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากน้ีเกษตรกรมากกวา่ร้อยละ 70 มีความเห็นต่อเร่ืองความสม ่าเสมอ 
และคุณภาพของผลผลิตเม่ือเปรียบเทียบกบัอดีตพบวา่มีความสม ่าเสมอ และคุณภาพท่ีดีข้ึน 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนของเกษตรกร พบวา่ ระบบขา้ว ขา้วโพด และมนัฝร่ังมี
ตน้ทุนคือ 80,421 บาทต่อไร่ เมือน าไปลบกบัรายไดจ้ากการขายผลผลิตหนา้ฟาร์มจ านวน 58,872 
บาทต่อไร่ จะเหลือก าไรสุทธิท่ี - 21,549 บาทต่อไร่  รูปแบบการผลิตในระบบพืชหมุนเวยีนขา้ว และ
ขา้วโพด มีตน้ทุนในการผลิตคือ 12,821 บาทต่อไร่ เมือน าไปลบกบัรายไดจ้ากการขายผลผลิตทาง
การเกษตรหนา้ฟาร์มจ านวน 14,448 บาทต่อไร่ จะเหลือก าไรสุทธิท่ี 1,627 บาทต่อไร่ และ ระบบ
ขา้วเพียงอยา่งเดียวมีตน้ทุนในการผลิตคือ 4,567 บาทต่อไร่ เมือน าไปลบกบัรายไดจ้ากการขาย
ผลผลิตทางการเกษตรหนา้ฟาร์มจ านวน 9,657 บาทต่อไร่ จะเหลือก าไรสุทธิท่ี 5,090 บาทต่อไร่ 
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ABSTRACT 
 

Economic Return and Soil Ecology of Rotational Cropping System: A Case Study of 
Rice, Corn and Potato Rotational Cropping System at Ban Luang, Lhong Khord Sub-district, 
Phrao District, Chiang Mai Province aims 1) to study the differences among  rice, corn and potato 
rotational cropping system, rice and corn rotational cropping system, and only rice cropping 
system. 2) to study the differences  of soil fertilities of the 3 cropping systems, and 3) to study the 
differences of economic return of the 3 abovementioned cropping systems. 

This study used both qualitative and quantitative research approaches.  For qualitative 
research, 2 methodologies were used for gathering the related information and data which are 
literature review and depth interview. For quantitative matter, this study focused on laboratory 
results of soil fertilities (3 soil samples from each cropping systems).  In addition , 4 conditions 
also were considered and studied, the conditions consisted of 1) Geo-ecology of farming areas 
(soil structure, land slope, and water accessibility) 2) Land possesses (number of plantation, size 
of plantation, and type of possession) 3) Farmer’s economic condition (budget, and labor) and 4) 
Social condition (agricultural knowledge inheriting and new technology accessibility). Moreover, 
this research also studied on the rice, corn, and potato practices that included land preparation, 
fertilizers application, watering, planting, weed controlling, pest controlling, and after harvesting 
soil management. The study result of the 4 conditions were used to analyze1) the soil fertilities 
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(texture, moisture, bulk density organic matter, and residual N P K) 2) Productivity (quality, 
quantity, yield stability) and 3) Economic return (income, expenditure, and net profit). 

The findings related soil facilities are as follows; 1) pH level, the rice cropping system 
closed to 6.62 pH levels which is appropriate, the rice, corn and potato system showed 4.33 pH 
level and the rice and corn cropping system closed to 4.93 pH level. It means that the soils of these 
2 systems are strong acid soils. 2) Nitrogen level (No3-) , the cropping system of rice, corn, and 
potato closed to 2.37 mg/kg which is high level, while the cropping system of rice and corn 
showed 0.82 mg/kg and the rice system closed to 0.55 mg/kg which are considered low level of 
the nitrogen.  3) Phosphorous level or (PO4-P) the cropping system of rice, corn, and potato closed 
to 106.75 mg/kg which this was considered very high level of PO4-P),  the cropping system of rice 
and corn closed to 12.32 mg/kg which is middle level and the cropping system of rice closed to 
17.90 which is ranged as a high level as well.   4)  Potassium level or (K) ,  the cropping system of 
rice, corn, and potato closed to 383 ppm ,  the cropping system of rice, and corn closed to 374 ppm 
and the cropping system of rice closed to 261 ppm which these level of the 3 cropping system 
were considered as a very high level of residual potassium area. 5) Organic Matter or (OM), the 
cropping system of rice, corn, and potato closed to 0.50% which is low , the cropping system of 
rice, and corn closed to 2.36%  and the cropping system of rice closed to 1.78%  which these 2 
level of OM of the systems were  considered as a middle level of residual OM.    

The agricultural product findings of the 3 cropping systems is that the cropping system of 
rice, corn and potato able to have 1,200 kg/rai of rice, 2,560 kg/rai of corn, and 2510 kg/rai of 
potato which is the best in term   of agricultural product output. Moreover, the famers showed 
their confidence above 70% - guaranteeing the quality and consistency of the products gain in the 
current cropping system is better that the past faring.   

The findings of economic returns are as follows; the cost of the 3 cropping system is that 
the rice, corn and potato cropping system costs 80,421 THB / rai while its income is 58,875 
THB/rai, it means that this system will get -21,540 THB/rai as a net  income.  The rice, and corn 
cropping system costs 12,821  THB / rai while its income is 14,448  THB/rai, it means that this 
system will get 1,627 THB/rai as a net income.  And the rice cropping system costs 4,567 THB / 
rai while its income is 9,657 THB/rai, it means that this system get 5,090 THB/rai as a net income.   

ช 


