
วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชหลังน้ําลดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

 
สมชาย  เชื �อจีน1/  นิรมล   ดาํพะธิก1/ ไพรนิ  ผลตระกลู1/ พชีณิตดา  ธารานกุลุ2/ จิระ  อะสรุนิทร ์2/ 

 

 บทคัดยอ 

 

 วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชหลังน้ําลดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประกอบดวย ๒ 

การทดสอบ คือ การทดสอบระบบการปลูกพืชหลังน้ําลดจังหวัดยโสธร  และการทดสอบ เทคโนโลยีการปลูก

ขาวโพดเทียนหลังน้ําลดในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดรูปแบบระบบการปลูกพืชหลังน้ํา

ลดที่เหมาะสมกับพื้นที่น้ําทวมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  ดําเนินการใน  ระหวาง เดือน  ธันวาคม 

๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔ จากการศึกษา  พบวา  พริกใหผลตอบแทนตอพ้ืนที่มากที่สุด รองลงมาไดแก  แตงกวา  

ขาวโพดหวาน และขาวใหผลตอบแทนตอพื้นที่ต่ําสุด  ตามลําดับ   แมวา  พริก  แตงกวา  และขาวโพดหวาน  จะ

ใหผลตอบแทนตอพ้ืนที่สูงกวาการปลูกขาวมาก  แตพืชดังกลาว  มีปริมาณความตองการในตลาดทองถิ่นคอนขาง

จํากัด จึงไมสามารถขยายพื้นที่การผลิตออกไปไดมากกวานี้  เกษตรกรสามารถปลูกไดในพื้นที่จํากัดเพียงรายละ 

๐.๒๕ ไร เทานั้น ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีรายได ๖,๓๑๐  บาท ตอฤดูกาล สําหรับการปลูกพริก  ๔,๑๘๕  บาทตอ

ฤดูกาลสําหรับการปลูกแตงกวา  และ  ๓,๓๑๓ บาทตอฤดูกาลสําหรับการปลูกขาวโพดหวาน  ในขณะที่ขาว

เกษตรกรสามารถปลูกไดในพื้นที่รายละ ๑๕ – ๒๐  ไร  ดังนั้นเกษตรกรจะไดผลตอบแทนเฉลี่ย  ๓๐,๐๗๕  - 

๔๑,๐๐๐  บาท ตอฤดูกาลเพาะปลูกหลังน้ําลด การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเทียนหลังน้ําลดในเขต

พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบวา  วิธีเกษตรกรมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย  ๑,๙๑๑  บาท / ไร  และวิธีแนะนํา  มีตนทุน

การผลิตเฉลี่ย ๑,๗๙๑  บาท / ไร  ซึ่งต่ํากวาวิธีการของเกษตรกร   ในขณะท่ีวิธีการแนะนําใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวา

วิธีการของเกษตรกร  คือ  ๘๗๒    และ  ๕๓๓  กก. / ไร  เปนผลทําใหวิธีแนะนําใหผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกวา

วิธีการของเกษตรกร  คือ  ๖,๗๘๔  และ ๓,๓๕๕  บาท / ไร  ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
๑/ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอํานาจเจรญิ  ๑๗๒  หมูที่  ๓  ตําบลโนนโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจรญิ  ๓๗๐๐๐ 
๒/  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสมีา 



 

 

 

 

 

คํานํา 
 

  วิกฤติการณน้ําทวมในป ๒๕๕๓ ที่ผานมา จังหวัดยโสธรมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร มี

เกษตรกรไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ประมาณ ๒,๐๐๐ ราย คิดเปนมูลคาความเสียหายประมาณ 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ลานบาท ในเขตพื้นที่ตําบลเขื่องคํา  ตําบลขุมเงิน  และตําบลคอเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัด

ยโสธร ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ราบลุมอยูใกลแหลงน้ําเกษตรกรใชทํานาป  ทําใหเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบดังกลาว

ประสบปญหาความยากลําบากในการดํารงชีพ ซึ่งเปนแรงผลักดันใหเกษตรกรกลายเปนลูกหนี้นอกระบบ ปญหา

การอพยพแรงงาน และปญหาสังคมตามมามากมาย 

การทดสอบระบบการปลูกพืชหลังน้ําลด (พริก  ขาวโพดฝกสด  และแตงโม) ซึ่งเปนพืชที่มีศักยภาพทาง

การตลาด  จะเปนการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร  เพื่อชดเชยการขาดทุนจากสภาวะน้ําทวม และมีสวนเรียก

ความเชื่อมั่นในการดํารงชีวิตของเกษตรกรในทองถิ่นกลับคืนมา  ดังนั้นจึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะทดสอบ

ระบบการปลูกพืชหลังน้ําลดเพื่อสรางรายไดและความเชื่อมั่นใหกับเกษตรกร 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหไดรูปแบบระบบการปลูกพืชหลังน้ําลดที่เหมาะสมกับพื้นที่  โดยยึดหลักเกษตรยั่งยืนทําให

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายไดตอหนวยพื้นที่เพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ ๒๐ และเปนที่ยอมรับของ

เกษตรกรในพื้นท่ี 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

 สิ่งท่ีใชในการทดลอง 

๑.  พันธุพืช :  พริก ขาวโพดฝกสด  แตงกวา 

๒.  ปุยอินทรีย :  ปุยคอก  

๓.  ปุยชีวภาพ :   พีจีพีอาร ๑  

๔.  ปุยเคม ี :  สูตร   ๑๕-๑๕-๑๕ , ๑๖-๑๖-๘ , ๑๐-๑๐-๒๐ และ ๔๖-๐-๐ 

วิธีการ 

๑. แผนการทดลอง   :  ไมมี 

๒. กรรมวิธี    : ๓ กรรมวิธี ประกอบดวย    



๑)  หลังน้ําลดปลูกขาวโพดหวาน 

๒)  หลังน้ําลดปลูกแตงกวา 

๓)  หลังน้ําลดปลูกพริก 

๓. วิธีปฏิบัติการทดลอง 

 (๑) การปลูกขาวโพดหวาน   ไถเตรียมดิน ๑-๒ ครั้งเพื่อใหดินออนตัว และไถพรวน  ๑ 

ครั้ง ปลูกระยะระหวางแถว ๗๕ ซม. ระหวางตน ๕๐ ซม. ใชเมล็ดพันธุปลูกหลุมละ ๓-๔ เมล็ด หลังปลูก ๑๐-๑๕ 

วันถอนตนที่ออนแอทิ้ง ขาวโพดงอกได ๒๐ วัน ใหกําจัดวัชพืช การใสปุย ใชปุยสูตร ๑๖-๒๐-๐  หรือปุยที่มีสูตร

ใกลเคียง อัตรา ๕๐ กก./ไรและเมื่อขาวโพดอายุ ๔ สัปดาหใสปุยสูตร ๔๖-๐-๐ อัตรา ๓๐-๔๐ กก./ไร การใหน้ํา 

ใหน้ําทุก ๑๐-๑๔ วัน อยาใหขาดน้ําในชวงออกดอกและออกไหม สรางเมล็ด ปองกันกําจัดโรคและแมลงตามความ

จําเปน 

 

(๒) การปลูกพริก   

การเพาะกลา     

- แชเมล็ดพันธุในน้ําอุน ๕๕ องศาเซลเซียส นาน ๑๕ นาที แลวผึ่งใหเย็น 

- แชเมล็ดพันธุในเชื้อไตรโคเดอรมาสด ๑ คืน ผึ่งใหหมาดจึงนํามาเพาะในถาดหรือใน แปลง

ปลูก               

- นํารากกลาพริกอายุ ๓๐-๔๕ วัน ไปแชเชื้อไตรโคเดอรมาสดนาน ๑ ชม.กอนปลูก   

  การปลูก   

                ไถและตากแดดไว ๗-๑๔ วัน  เก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง   กอนปลูกหากดินเปนกรดปรับ

ดินดวยปูนขาว อัตรา  ๕๐ - ๑๐๐ กก./ไร  และใสปุยหมัก  อัตรา  ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ กก./ไร  หรือปุยคอก อัตรา ๑ 

– ๒ ตัน/ไรปลูกดวยตนกลาที่อายุ ๓๐ – ๔๕ วัน (สูง ๑๐ – ๑๕ เซนติเมตร) ถาปลูกแถวเดี่ยวใชระยะ ๕๐ x ๑๐๐ 

ซม.   ใสปุยเคมีสูตร ๑๕ – ๑๕ – ๑๕  อัตรา ๔๐ – ๕๐ กิโลกรัม/ไร/ครั้ง ครั้งแรกใสรองพื้นกอนปลูกและครั้งที่

สองกอนระยะออกดอกหรือหลังยายปลูกแลวประมาณ ๓๐ วัน ใส ๒ ขางแถวแลวพรวนดินกลบ ใหน้ําอยาง

สม่ําเสมอ ตลอดระยะการเจริญเติบโตควรใหน้ําทันทีหลังจากใสปุยแลว 

 (๓) การปลูกแตงกวา   ไถตากดิน ๑๕ วัน หวานปูนโดโลไมทใหทั่วแปลงใสปุยคอก อัตรา 

๕๐๐ – ๑,๐๐๐ กก./ไร ไถยกรองคูกวาง ๕๐  ซม.สูง ๓๐ ซม. ยายปลูกตนกลาที่มีอายุ ๑๒ – ๑๕ วันระยะปลูก 

๕๐ x  ๕๐ ซม. แบบรองคู การใสปุย   ครั้งที่ ๑ ใหปุยสูตร ๔๖ – ๐ – ๐ อัตรา ๒ -๓ กรัม/ตน หลังจากยายปลูก 

๕ -๗ วัน ครั้งที่ ๒ใหปุย ๑๕ – ๑๕ – ๑๕  อัตรา ๒๐ – ๒๕ กิโลกรัม/ไร หลังจากติดผลแลว โดยฝงระหวางตน

ครั้งที่ 3ใหปุย ๑๓ – ๑๓ – ๒๑ อัตรา ๒๐ – ๒๕ กิโลกรัม/ไร กอนการเก็บเกี่ยว ๒ -๓ อาทิตย  ใหน้ําทุก ๓ วัน

อยางสม่ําเสมอ การปองกันกําจัดโรคแมลงตามความจําเปน  

 (๔) การบันทึกขอมูล 

(๑) วันปลูก วันเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติตาง ๆ ตั้งแตปลูกจนถึงเก็บเก่ียว ของพืชทดสอบ 

(๒) ผลผลิตพืชที่ทดสอบ โดยวิธีสุมเก็บตัวอยางผลผลิต 



(๓) ขอมูลทางเศรษฐศาสตรที่สําคัญ ไดแก ตนทุนผันแปร ราคาขาย และรายได เก็บขอมูล

จากพ้ืนที่ทดลอง และขอมูลบางสวนไดโดยการสอบถามจากเกษตรกร 

(๔) ขอมูลสภาพภูมิอากาศ จากแหลงขอมูลในพื้นที่ท่ีอยูใกลแปลงทดสอบมากท่ีสุด 

  การคํานวณคาทางเศรษฐศาสตรบางคา ไดดงันี้ 

   - รายไดสุทธิ  = รายได – ตนทุนผันแปร 

   - ดัชนีรายไดสุทธิ (%) =  รายไดสุทธิของวิธีปรับปรุง   

      รายไดสุทธิของวิธีเกษตรกร 

   กําหนดใหดัชนีรายไดสุทธิของเกษตรกร = ๑๐๐ 

   - คาตอบแทนตอการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 

 

 

      

    (๑) BCR ของพืช  =   

   

    (๒) BCR ของระบบ =   

             

(๕) ประเมินการยอมรับของเกษตรกร โดยจัดเวทีเสวนาสอบถามความคิดเห็นของ

เกษตรกรเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นําเขาไปทดสอบและใหเกษตรกรสรุปผลรวมกัน  

 

 ๔. การบันทึกขอมูล    

 - ขอมูลดิน ไดแก พิกัดแปลง ลักษณะเนื้อดิน และสมบัติทางเคมีของดิน 

  - ขอมูลอุตุนิยมวิทยา ไดแก ปริมาณฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ  

  - ขอมูลดานเกษตรศาสตร ไดแก วิธีการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา จํานวนครั้งการเก็บเกี่ยว 

จํานวนครั้งการพนสาร ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต เชน เปอรเซ็นตผลผลิตดี สีของผล ขนาดผล  

  - ขอมูลดานเศรษฐศาสตร ไดแก ตนทุนการผลิต รายได และผลตอบแทน  

  - ขอมูลดานสังคม ไดแก ความพึงพอใจตอเทคโนโลยีที่นําไปทดสอบ การเปนสมาชิกกลุมการ

ผลิต 

-  เก็บตัวอยางผลผลิตพริกเพ่ือวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต สุมเก็บตัวอยาง 

x 
100

     รายไดของพืชนั้น 

  ตนทุนผันแปรของพืชนั้น 

 รายไดรวมของทั้งระบบ 

ตนทุนผันแปรรวมทั้งระบบ 



๕. ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลย ี สรุประดมความคิดเห็นของเกษตรกรหลังเขารวมโครงการ โดย

การสัมภาษณ แบบสอบถาม  และเสวนากลุมยอย  

 

เวลาและสถานที่  

 เริ่มตนเดือน  ธันวาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๕๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

สถานที่ทําการทดลอง  บานคําน้ําสราง  ตําบลคอเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 

เกษตรกรรวมดําเนินการ 
 

ตารางที่ ๑  แสดงรายชื่อเกษตรกรรวมโครงการ 

ชื่อ - สกุล ที่อยู 

๑.นายทองจันทร  โททัสสะ  ๔๘  หมูที่ ๑๑ บานคําน้ําสราง ตําบลคอเหนือ  อําเภอเมือง   

จังหวัดยโสธร 

๒.นายพยัฆ  นินชัย   หมูที่ ๑๕ บานคําน้ําสราง ตําบลคอเหนือ  อําเภอเมือง   

จังหวัดยโสธร 

๓.นายบัวผัน  เศษสุวรรณ   หมูที่ ๑๕ บานคําน้ําสราง ตําบลคอเหนือ  อําเภอเมือง   

จังหวัดยโสธร 



๔.นายสมหมาย  เศษสุวรรณ   หมูที่ ๑๕ บานคําน้ําสราง ตําบลคอเหนือ  อําเภอเมือง   

จังหวัดยโสธร 

๕.นายบุดดี  บริสุทธิ์   หมูที่ ๑๕ บานคําน้ําสราง ตําบลคอเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 

 

การศึกษาวิเคราะหพ้ืนที่ 

 ตําบลคอเหนือ  อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร  เปนบริเวณที่ลุม  ที่มีลําน้ํา  ๒  สายไหลมาบรรจบกัน  คือ 

แมน้ําชี  และ  ลําน้ํายัง  ที่บานทาโพธิ์  ทุกปจะมีปญหาน้ําทวมขังเปนบริเวณกวาง  ในระหวางวันที่ ๑๐ 

กันยายน–๑๕ ธันวาคม โดยมีพื้นที่เสียหายจากน้ําทวมประมาณ ๑๕,๐๐๐ ไร บริเวณที่มีปญหาน้ําทวมขัง ไดแก 

พื้นที่บานทาเยี่ยม บานแกงนอย และบานคําน้ําสราง ตําบลคอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร  

จังหวัดยโสธรมีลักษณะเปนที่ราบลุมตอนปลายสายของลําน้ําชี โดยมีลําน้ํายังไหลมาสมทบกับที่ตําบลเดิด  

อําเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  จากนั้นไหลรวมกันเปนลําน้ําชี  กอนที่จะไหลลงไปรวมกับลําน้ํามูลที่ตําบลฟาหวน  

อําเภอคอวัง  จังหวัดยโสธร 

 

๑. การศึกษาขอมูลเกษตรกร 

จากการศึกษาพบวา  สวนใหญของกลุมตัวอยางมีการศึกษาประถมการศึกษาตอนตนรอยละ ๖๒ รองลงมาไดแก 

การศึกษาประถมศึกษาตอนปลาย รอยละ ๒๒  และมีเพียงสวนนอยที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนและตอนปลายในสัดสวนที่ไมแตกตางกัน คือ รอยละ ๔ จํานวนสมาชิกในครอบครัว  จากการศึกษา  

พบวา  มีสมาชิกใน ครอบครัวเฉลี่ย  ๔.๗๘  คน  เปนชายมากที่สุด คือ เฉลี่ย ๑.๔๘  คน/ ครอบครัว รองลงมา

ไดแก  หญิง ๑.๑  คน  หญิงชรา  ๐.๗๔  ชายชรา  ๐.๕๔  เปนเด็กชาย  ๐.๔๘  และเด็กหญิง  ๐.๔๔  คน / 

ครอบครัว  การประกอบอาชีพ  จากการศึกษา พบวา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมด  การเปนสมาชิกกลุม 

พบวา รอยละ ๘๔  เปนสมาชิกกองทุนหมูบาน รองลงมา เปนสมาชิก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  รอย

ละ ๓๔  เปนสมาชิกกลุมเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ รอยละ ๒๒  และ ๒๐  ตามลําดับ โดยมีเกษตรกรบางราย

เปนสมาชิกมากกวา ๑ กลุม   

๒. การถือครองพ้ืนที่ดิน 

จากการศึกษาพบวา พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรกรรมตอครอบครัวมีแนวโนมลดลง โดยพบวา  กอนป 

พ.ศ.  ๒๕๕๐  ครอบครัวเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรกรรมเฉลี่ย  ๒๑ ไร/ครอบครัว    แตในป พ.ศ. 

๒๕๕๕  มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย ๑๙.๒๖  ไร/ครอบครัว  หรือลดลงประมาณรอยละ  ๘.๒๙   ในเรื่องของกรรมสิทธิ์

ในที่ดิน  พบวา  เกษตรกรมีเอกสารสิทธิ์เปนโฉนดที่ดิน  ทุกราย  สําหรับการใชพื้นที่  จากการศึกษาพบวา  

เกษตรกรใชพื้นที่สวนใหญในการผลิตขาวนาปและนาปรัง  โดยพบวา  มีการใชพื้นที่เพื่อการผลิตขาวนาปเฉลี่ย  

๒๑.๑๔  ไร/ครอบครัว  หรือรอยละ ๙๗.๖๐  ของพ้ืนที่ถือครอง  และใชในการผลิตขาวนาปรังเฉลี่ย  ๓.๔๔  ไร/

ครอบครัว  โดยคิดเปน ๑ ใน ๖ ของพื้นที่การผลิตขาวนาป สําหรับพื้นที่การผลิตขาวนาปและนาปรังของกลุม

ตัวอยางที่ทําการศึกษา พบวา ไมมีการเปลี่ยนแปลงในชวงระยะเวลา ๖ ป ที่ผานมา (กอนป ๒๕๕๐–๒๕๕๕  )   

๓. ลักษณะของพื้นที ่



จากการศึกษาพบวา  เปนที่ราบลุมน้ําทวมขังในฤดูน้ําหลาก  พื้นที่ทั้งหมดอยูติดลําน้ําชี  ระดับของพื้นที่

เปนที่ลุม ในทุกปจะมีน้ําทวมขังเปนระยะเวลา 2-3 เดือน 

๔. ประวัติการใชพื้นที่ / สถานการณการผลิต 

จากการศึกษาพบวา  พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่นา  ใชในการทํานาปในฤดูฝน  นาปรังในฤดูแลง  และ

บางสวนปลูกพืชอายุสั้น  เชน  ถั่วลิสง  หอมแดง  พืชผัก  ตาง ๆ  

 

๔.๑  การทํานาป 

ผลจากการศึกษา  พบวา  จากป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕  พื้นที่รอยละ  ๘๓  ใชสําหรับทํานาป  ใชขาว

พันธุ กข. ๖ ซึ่งเปนขาวเหนียวไวสําหรับการบริโภคในครัวเรือน  และขาวพันธุมะลิ ๑๐๕  สําหรับขายเพื่อนําเงิน

มาเปนคาใชจายภายในครัวเรือน  โดยมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย  ๒,๓๐๒.๕๖ บาท/ไร  โดยแยกเปนคาเตรียมพื้นที่  

๕๑๖.๕๙ บาท/ไร  (รอยละ ๒๒.๔๔)  คาเมล็ดพันธุ  ๓๕๕.๔๖  บาท/ไร (รอยละ ๑๕.๔๔ )  คากําจัดวัชพืช  

๘๙.๓๒  บาท/ไร (รอยละ ๓.๘๘)  คากําจัดศัตรูพืช  ๑๕๑.๖๗  บาท/ไร (รอยละ ๖.๕๙)  คาปุย  ๗๓๘.๐๕  บาท/

ไร ( รอยละ ๓๒.๐๕ )  และคาแรงงานเฉลี่ย ๕๑๖.๑๘  บาท/ไร (รอยละ ๒๒.๔๒)  ตามลําดับ  ผลผลิตขาวเฉลี่ย 

๔๗๙.๕๖ กก./ไร  ราคาขายเฉลี่ย   ๑๒.๓๐  บาท/กก.  จะทําใหเกษตรกรมีรายไดโดยเฉลี่ยประมาณ ๖,๐๔๐  

บาท/ไร  โดยมีผลกําไรตอบแทนโดยเฉลี่ย  ๔,๑๗๘.๙๔  บาท/ไร  หรือประมาณ  ๘๘,๓๔๒.๗๙  บาท/ป  สําหรับ

เปนคาจับจายใชสอยตลอดปของครอบครัว  การศึกษาในเรื่องของตนทุนการผลิตในชวงระยะเวลา ๕ ป  พบวา  

ตนทุนการผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป  อันมีสาเหตุมาจากปจจัยการผลิต ( ปุยเคมี  สารเคมี  และเมล็ดพันธุ )  

คาแรงงาน  สําหรับราคามีความผันผวนตามภาวะตลาด  ทําใหรายไดและผลตอบแทนมีความผันแปรตามไปดวย  

เปนผลใหเกษตรกรมีความเสี่ยงในเรื่องของรายไดในการดํารงชีพ   

๔.๒  การทํานาปรัง 

จากการศึกษา  พบวา  กลุมเกษตรกร   มีพ้ืนที่การทํานาปรังเฉลี่ยรายละ  ๕.๗๐ ไร  พันธุขาวที่ใช

สวนใหญเปนพันธุชัยนาท  ซือ้จากรานคาในทองถิ่นในราคาเฉลี่ย ๓๐ บาท/กก. หรือ ๗๕๐  บาท/ ถุง  เกษตรกรมี

ตนทุนการผลิตขาวนาปรังเฉลี่ย  ๕๑๑๔.๔๑  บาท/ไร  โดยพบวา  ตนทุนการผลติมีความผันผวนตามภาวะ

เศรษฐกิจ เปนคาเตรียมดิน  ๘๑๐.๐๕  บาท/ไร  คาเมล็ดพันธุ ๗๗๐ บาท/ไร  คากําจัดวัชพืช ๓๗๒.๕๘  บาท/ไร  

คากําจัดศัตรูพืช  ๒๖๗.๔๐  บาท/ไร  คาปุย  ๑๕๗.๔๘  บาท/ไร  คาแรงงาน  ๙๕๖.๖๓  บาท/ไร  ในสวนของ

ผลผลิต  พบวา  ขาวนาปรังใหผลผลิตเฉลี่ย  ๘๒๐  กก./ไร  ราคาขายในตลาดทองถิ่นเฉลี่ย ๘.๒๐  บาท/กก.  ซึ่ง

มีความผันผวนตามภาวะตลาด  เกษตรกรมีรายไดจากการทํานาปรังเฉลี่ย  ๖๗๒๔ บาท/ไร  และมีผลตอบแทน

เฉลี่ย ๑๖๐๙.๘๖ บาท/ไร  หรือประมาณ  ๙๑๗๖.๒๐  บาท/ป   
 

๔.๓  การปลูกถั่วลิสงหลังนา 

จากการศึกษาพบวา  เกษตรกรใชถั่วลิสงพันธุไทนาน ๙  มีการเก็บเมล็ดพันธุเอง มีตนทุนการผลิต

เฉลี่ย ๓,๗๖๐  บาท/ไร โดยตนทุนการผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึน้  เปนคาเตรียมพื้นที่เฉลี่ย ๑,๒๘๐  บาท/ไร คา

ปุยเคมีเฉลี่ย ๑,๖๘๐ บาท/ไร และคาแรงงานในการเก็บเกี่ยว ๘๐๐  บาท/ไร  ไดผลผลิตฝกแหงเฉลี่ย ๓๒๐ กก./



ไร  ราคาขายในตลาดทองถิ่นเฉลี่ย  ๒๗ บาท/กก.  โดยพบวา ราคาขายมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในชวงระยะเวลา ๕ ป 

โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ  ๒๐  การศึกษาในเรื่องของรายไดและผลตอบแทน  พบวา  การปลูกถ่ัวลิสงของเกษตรกร

ในพื้นท่ีมีรายไดโดยเฉลี่ย ๘,๖๔๐ บาท/ไร และผลตอบแทนเฉลี่ย ๔,๘๘๐  บาท/ไร  โดยในชวงระยะเวลา ๕ ป  ที่

ทําการศึกษา  รายไดและผลตอบแทนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น   

๑. การระบาดวิทยา   

การศึกษาการระบาดวิทยาของพืชที่ปลูก  พบวา  พืชที่ปลูกในพื้นที่  สวนใหญเปนขาวนาป  และนาปรัง  

โดยขาวนาปจะใชขาวพันธุมะลิ ๑๐๕  ปลูกไวสําหรับการจําหนาย  และขาวพันธุ กข. ๖ ปลูกไวสําหรับการบริโภค

ภายในครัวเรือน สวนใหญจะเก็บเมล็ดพันธุเอง สําหรับนาปรัง  สวนใหญจะใชขาวพันธุชัยนาท  โดยเกษตรกร

เกือบทั้งหมดจะซื้อเมล็ดพันธุจากรานคาในทองถิ่น  โรคแมงศัตรูพืชที่พบไดแก  โรคไหม   หนอนกอขาว  และ

หอยเชอรี่  มีการระบาดทุกป  ระดับความรุนแรงปานกลาง  

๒. การประสบภัยในพื้นที่ 

พบวา  ภัยที่ประสบเปนภัยจากน้ําทวม  กันยายน – ธันวาคม ของทุกป  ซึ่งเปนชวงระยะเวลาที่ยังไมได

เก็บเกี่ยวขาวในฤดูนาป  โดยเกษตรกรไดรับผลกระทบจากภัยน้ําทวมเฉลี่ย ๑๔.๗๔  ไร/ครอบครัว  โดยพื้นที่น้ํา

ทวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป  พบวา  มีพื้นที่ประสบภัยน้ําทวมเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๘.๕๗ ในชวงระยะเวลา ๕ ปที่

ทําการศึกษา  โดยมีสัดสวนพื้นที่ประสบภัยน้ําทวมเพิ่มขึ้น  สําหรับมูลคาความเสียหาย  จากการศึกษา  พบวา  

เกษตรกรมีมูลคาความเสียหายเฉลี่ย  ๕๙,๔๘๓.๙๖  บาท/ราย  และพบวา มูลคาความเสียหายมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  

มีความถ่ีในการประสบภัยทุกป  และมีแนวโนมที่จะมีระดับความรุนแรงเพ่ิมขึ้นทุกป  

๓. การเปลี่ยนแปลงทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ  พบวา  การทํานามีการทํานาปรัง

เพิ่มขึ้น  อันมีสาเหตุจากการที่นาปในฤดูกาล  เสียหายจากภาวะน้ําทวม  และมีการเปลี่ยนพันธุขาวจากขาวไวแสง  

เปนพันธุขาวที่ไมไวตอชวงแสง  โดยสามารถปลูกนอกฤดูกาลทํานาตามปกติได  ถั่วลิสงซึ่งเปนพืชหลังนา  มีการ

พัฒนาวิธีการเพาะปลกูโดยเนนไปที่การจําหนายมากข้ึน  แตก็ประสบปญหาปจจัยเสี่ยงในดานราคา  และ

การตลาด  วัชพืช  มีวัชพืชตางถิ่นเพ่ิมขึ้น  และควบคุมยาก  มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกับศัตรูพืช  ที่อาจติดมา

กับรถเก่ียว  นวดขาว  สําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ  ที่เปนอาหารธรรมชาติของเกษตรกร  จากการศึกษา  

พบวา  มีความลดลง ทั้งชนิดและปริมาณ  เชน  กบ  เขียด  อึ่งอาง  กุง  หอย  ปลา  กิ้งกา  แย   

๔. การเปลี่ยนแปลงสถานการณการผลิตในปจจุบัน/อดีต 

๔.๑  ขาวนาป   

จากการศึกษา  พบวา  ชวงวันปลูกมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโดยปลูกเร็วขึ้น จากเดิมเคยปลูก

ในชวงเดือน พ.ค. – มิ.ย. เกษตรกรขยับมาปลูกใหแลวเสร็จในราวเดือน พ.ค. เพื่อใหโตทันหนีน้ําทวม  สําหรับวัน

ออกดอก  ไมมีการเปลี่ยนแปลง  ในสวนของวันเก็บเกี่ยว  จากการศึกษา  พบวา  มีการเกี่ยวเร็วขึ้น  จากเดิมเคย

เก็บเกี่ยวในราวเดือน ธันวาคม  เปนเก็บเกี่ยวในราวเดือนพฤศจิกายน  ผลผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  จากการใช



ปุยเคมี  และเทคโนโลยี ในขณะที่ตนทุนการผลิตมีแนวโนมลดลง มีสาเหตุมาจากการใชเครื่องจักรเขามาทดแทน

แรงงานคน ทางดานความเสื่อมโทรมของทรัพยากร  พบวา  มีแนวโนมเพ่ิมระดับความรุนแรงขึ้น   

๔.๒  ขาวนาปรัง 

จากการศึกษา พบวา ชวงวันปลูกมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโดยปลูกเร็วขึ้น จากเดิมเคยปลูกในชวง

ระหวางเดือน มกราคม เกษตรกรขยับมาปลูกใหแลวเสร็จในราวเดือน ธันวาคม  อันมีสาเหตุมาจากการเก็บเกี่ยว

ขาวเร็วกวาในอดีต สําหรับวันออกดอก ในขาวนาปรัง พบวา ออกดอกตามอายุปกติ คือประมาณ ๗๕  วันหลัง

ปลูก ในสวนของวันเก็บเกี่ยว จากการศึกษา  พบวา มีการเกี่ยวเร็วขึ้น จากเดิมเคยเก็บเกี่ยวในราวเดือน 

พฤษภาคม เปนเก็บเกี่ยวในราวเดือนเมษายน  ตามอายุการเก็บเกี่ยวของขาวปกติ  ผลผลิตไมเปลี่ยนแปลง 

ในขณะที่ตนทุนการผลิตมีแนวโนมลดลง  มีสาเหตุมาจากการใชเครื่องจักรเขามาทดแทนแรงงานคน  ทางดาน

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร  พบวา  มีแนวโนมเพ่ิมระดับความรุนแรงขึ้น   

๔.๓  ถั่วลิสงหลังนา 

จากการศึกษา  พบวา  ชวงวันปลูกมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโดยปลูกเร็วขึ้น  จากเดิมเคยปลูก

ในชวงระหวางเดือน มกราคม เกษตรกรขยับมาปลูกใหแลวเสร็จในราวเดือน ธันวาคม  อันมีสาเหตุมาจากการเก็บ

เกี่ยวขาวเร็วกวาในอดีต    สําหรับวันออกดอก  ในถั่วลิสง  พบวา  ออกดอกตามอายุปกติ  คือประมาณ ๘๐  วัน

หลังปลูก  ในสวนของวันเก็บเกี่ยว  จากการศึกษา  พบวา  มีการเกี่ยวเร็วขึ้น  จากเดิมเคยเก็บเกี่ยวในราวเดือน 

พฤษภาคม  เปนเก็บเกี่ยวในราวเดือนเมษายน  ตามอายุการเก็บเกี่ยวของถั่วลิสงปกติ  ผลผลิตโดยเฉลี่ยไม

เปลี่ยนแปลง  ในขณะที่ตนทุนการผลิตมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  มีสาเหตุมาจากปจจัยการผลิตทีมีราคาแพงขึ้นตามภาวะ

ตลาด  ทางดานความเสื่อมโทรมของทรัพยากร  พบวา  มีแนวโนมเพ่ิมระดับความรุนแรงขึ้น   
จากผลการศึกษาวิเคราะหพื้นที ่ ทําใหไดทราบสถานการณการผลิต  จึงไดทําการทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนํ้า

ลด  ซึ่งปรากฏผลการทดสอบดังน้ี 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

๑ . ขาวโพดหวาน 

 จากการศึกษาพบวา  ขาวโพดหวาน  มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย  ๘,๗๔๕  บาท/ไร  ไดผลผลิตเฉลี่ย  

๑๑,๐๐๐  ฝก/ไร  ราคาขายในตลาดหมูบาน เฉลี่ย  ๒  บาท/ฝก  ทําใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย  ๒๒,๐๐๐  บาท/

ไร  และมีผลตอบแทนเฉลี่ย ๑๓,๒๕๕ บาท/ไร  การขายเกษตรกรจะดําเนินการโดยการตม  และเดินเรขายภายใน

ชุมชน  โดยทําเปนมัด ๆ ละ ๕ ฝก  ขายในราคา  มัดละ ๑๐  บาท  แมผลตอบแทนที่ไดตอไรคอนขางสูงมากกวา

ขาว เปนอันดับ ๓ รองจาก พริก และแตงกวา  แตตลาดรองรับในชุมชนมีปริมาณความตองการที่จํากัด  ซึง่

เกษตรกรตองทยอยขายวันละ ๒๐ – ๓๐ มัด เทานั้น ซึง่ขาวโพดหวานจะมีชวงเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ ๑๐ –  ๑๕  

วัน  ดังนั้นเกษตรกรจะตองปลูกครั้งละ ๑ – ๒ งาน เทานั้น 
 

๒ . แตงกวา 



 จากการศึกษา พบวา แตงกวามีตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๕,๗๖๐  บาท/ไร ไดผลผลิตเฉลี่ย ๔,๕๐๐  กก./ไร  

ราคาขายในตลาดหมูบาน เฉลี่ย  ๕  บาท/กก. ทําใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย  ๒๒,๕๐๐ บาท/ไร  และมี

ผลตอบแทนเฉลี่ย  ๑๖,๗๔๐  บาท/ไร  การขายเกษตรกรจะเดินเรขาย  ในตลาดชุมชนของหมูบาน แม

ผลตอบแทนที่ไดตอไรคอนขางสูงมากกวาขาว เปนอันดับ ๒ รองจาก พริก แตตลาดรองรับในชุมชนมีปริมาณความ

ตองการที่จํากัด  ซึ่งเกษตรกรตองทยอยขายวันละ  ๑๐ – ๓๐ กก. เทานั้น  ซึ่งแตงกวาจะมีชวงเวลาเก็บเกี่ยว

ประมาณ ๑๐ – ๑๕ วัน ดังนั้น เกษตรกรจะตองปลูกครั้งละ ๐.๕ – ๑ งาน เทานั้น  ถาขยายพื้นที่ปลูกมากกวานี้  

จะมีปญหาในเรื่องของการจําหนาย 
 

๓ . พริก 

 จากการศึกษาพบวา   พริก  มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๑๐,๗๖๐ บาท/ไร  ไดผลผลิตเฉลี่ย ๑,๘๐๐  กก./ไร  

ราคาขายในตลาดหมูบาน เฉลี่ย  ๒๕  บาท/กก. ทําใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย  ๓๖,๐๐๐  บาท/ไร  และมี

ผลตอบแทนเฉลี่ย ๒๕,๒๔๐ บาท/ไร  การขายเกษตรกรจะเดินเรขายในตลาดชุมชนของหมูบาน แมผลตอบแทนที่

ไดตอไรคอนขางสูงมากกวาขาวเปนอันดับ ๑ แตตลาดรองรับในชุมชนมีปริมาณความตองการที่จํากัด  ซึ่ง

เกษตรกรตองทยอยขายวันละ ๕ – ๑๐ กก. เทานั้น ซึ่งพริกจะมีชวงเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ ๗๕  วัน  ดังนั้น

เกษตรกรจะตองปลูกครั้งละ ๐.๕ – ๑ งาน เทานั้น  ถาขยายพื้นที่ปลูกมากกวานี้  จะมีปญหาในเรื่องของการ

จําหนายเพราะตลาดรองรับมีจํากัดและพริกตองใชแรงงานในการเก็บเกี่ยวคอนขางมาก  โดยเฉลี่ย ๑ คน  จะทํา

การเก็บเก่ียวไดประมาณ ๔๐ – ๕๐  กก./วัน เทานั้น 
 

๔. ขาว 

จากการศึกษาพบวา  ขาว มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย  ๔,๗๙๕  บาท/ไร  ไดผลผลิตเฉลี่ย  ๘๕๐ กก./ไร  

ราคาขายในตลาดทองถิ่น เฉลี่ย  ๘ บาท/กก.  ทําใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย  ๖,๘๐๐  บาท/ไร  และมีผลตอบแทน

เฉลี่ย  ๒,๐๐๕  บาท/ไร  การขายเกษตรกรจะขายใหโรงสีในทองถิ่น  แมผลตอบแทนที่ไดตอไรจะต่ํากวาพืชชนิด

อื่น แตตลาดรองรับในชุมชนมีปริมาณความตองการที่ไมจํากัด ซึ่งเกษตรกรสามารถขายพรอมกันไดจํานวนมาก  

ทําใหสามารถเพาะปลูกไดในพื้นที่ จํานวนมาก  โดยเฉลี่ยเกษตรกรในพื้นทีจ่ะปลูกขาวรายละ ๑๐ – ๒๐ ไร  ทําให

เกษตรกรมีรายไดถึงรายละ ๖๘,๐๐๐ – ๑๓๖,๐๐๐  บาท/ป 

 

ตารางที่ ๑ แสดงตนทุนการผลิต  ผลผลิต  และผลตอบแทน ในการปลูกพืชหลังน้ําลด   
 

ชนิดพืช 
ตนทุนการผลิต 

(บาท/ไร) 
ผลผลิต / ไร ราคาขาย 

รายได 

(บาท/ไร) 

ผลตอบแทน 

(บาท/ไร) 

๑.ขาวนาปรัง ๔,๗๙๕ ๘๕๐  กก. ๘  บาท/กก. ๖,๘๐๐ ๒,๐๐๕ 

๒.ขาวโพดหวาน ๘,๗๔๕ ๑๑,๐๐๐  ฝก ๒  บาท /ฝก ๒๒,๐๐๐ ๑๓,๒๕๕ 

๓. แตงกวา ๕,๗๖๐ ๔,๕๐๐  กก. ๕ บาท/กก. ๒๒,๕๐๐ ๑๖,๗๔๐ 

๔. พริก ๑๐,๗๖๐ ๑,๘๐๐  กก. ๒๐ บาท/กก. ๓๖,๐๐๐ ๒๕,๒๔๐ 



 

ตารางที่  ๒  แสดงตนทุนการผลิต  ผลผลิต  และผลตอบแทน ในการปลูกพืชหลังน้ําลด  ป ๒๕๕๔ 
 

ที ่ รายการ 
บาทตอไร หมายเหตุ 

ขาวโพดหวาน พริก แตงกวา ขาวนาปรัง  

๑. คาเตรียมดิน ๘๕๐ ๘๕๐ ๘๕๐ ๙๐๐  

๒. เมล็ดพันธุ ๒,๒๕๐ ๙๕๐ ๘๐๐ ๗๕๐  

๓. คาจางปลูก ๔๐๐ ๖๐๐ ๖๕๐ ๑๐๐  

๔. กําจัดวัชพืช ๖๐๐ ๘๐๐ ๖๐๐ ๒๕๐  

๕. ปุยคอก ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๕๐๐  

๖. ปุยเคมี ๑,๔๒๕ ๑,๙๐๐ ๙๐๐ ๙๕๐  

๗. สารเคมี ๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๖๐๐ ๔๐๐  

๘. คาใหน้ํา ๗๒๐ ๒,๑๖๐ ๓๖๐ ๒๖๐ คาน้ํามัน 

๙. เก็บเกี่ยว - - - ๖๐๐  

๑๐. ขนสง - - - ๘๕  

๑๑. รวมตนทุน 8,745 10,760 5,760 4,795  

๑๒. ผลผลิต ๒,๕๔๐   ๑,๘๐๐ ๔,๕๐๐  ๘๕๐  กก. 

๑๓. ราคาขาย ๑๐  ๓๕  ๕ ๘ บาท / กก. 

๑๔. รายได ๒๕,๔๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๖,๘๐๐  

๑๕. ผลตอบแทน ๑๖,๖๕๕ ๕๒,๒๔๐ ๑๖,๗๔๐ ๒,๐๐๕  

หมายเหตุ : 

๑. ราคาขายในตลาดทองถิ่น   ๒. พริกพันธุ ซุปเปอรฮอท   ๓. แตงกวา พันธุ มัมมี ่

๔. ขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ซูการ ๗๕    ๕. ขาวพันธุชัยนาท 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 

การทดสอบระบบการปลูกพืชหลังน้ําลดจังหวัดยโสธร  มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดรูปแบบระบบการปลูกพืช

หลังน้ําลดที่เหมาะสมกับพื้นที่น้ําทวม  ดําเนินการที่บานคําน้ําสราง  ตําบลคอเหนือ  อําเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  

โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอํานาจเจริญ  ระหวาง เดือน  ธันวาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔ พืชที่ใชใน

การทดสอบหลังน้ําลด  คือ  พริก   ขาวโพดฝกสด  และแตงกวา  โดยมีขาวเปนพืชเปรียบเทียบ  จากการศึกษา  

พบวา  พริกใหผลตอบแทนตอพื้นที่มากที่สุด คือเฉลี่ย  ๒๕,๒๔๐  บาท/ไร  รองลงมาไดแก  แตงกวา  ๑๖,๗๔๐  

บาท/ไร  ขาวโพดหวาน ๑๓,๒๕๕  บาท/ไร  และขาวใหผลตอบแทนตอพื้นที่ต่ําสุด  คือ  ๒,๐๐๕  บาท/ไร  

ตามลําดับ   แมวา  พริก  แตงกวา  และขาวโพดหวาน  จะใหผลตอบแทนตอพ้ืนที่สูงกวาการปลูกขาวมาก  แตพืช

ดังกลาว  มีปริมาณความตองการในตลาดทองถิ่นคอนขางจํากัด  จึงไมสามารถขยายพื้นที่การผลิตออกไปได

มากกวานี้  เกษตรกรสามารถปลูกไดในพื้นที่จํากัดเพียงรายละ ๐.๒๕ ไร เทานั้น ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีรายได 



๖,๓๑๐  บาท ตอฤดูกาล สําหรับการปลูกพริก  ๔,๑๘๕  บาทตอฤดูกาลสําหรับการปลูกแตงกวา  และ ๓,๓๑๓ 

บาทตอฤดูกาลสําหรับการปลูกขาวโพดหวาน  ในขณะที่ขาวเกษตรกรสามารถปลูกไดในพื้นที่รายละ ๑๕ – ๒๐  

ไร  ดังนั้นเกษตรกรจะไดผลตอบแทนเฉลี่ย  ๓๐,๐๗๕  - ๔๑,๐๐๐  บาท ตอฤดูกาลเพาะปลูกหลังน้ําลด หากจะมี

การขยายพื้นที่การเพาะปลูก  พริก  แตงกวา  และขาวโพดฝกสด  ที่ใหผลตอบแทนตอพ้ืนที่สูงกวาขาว ตองมีการ

จัดการทางดานการตลาด  และระบบการขนสง  โดยพึ่งระบบตลาดตางพื้นที่  ที่ยังมีความตองการผลผลิตพืช

ดังกลาวอยูมาก  ซึ่งตองอาศัยคนกลาง  หรือผูรวบรวมผลผลิต 

การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเทียนหลังน้ําลดในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค 

เพื่อ  หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกขาวโพดเทียนในพื้นที่หลังน้ําลด ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีปญหาในเรื่องของดิน

เค็ม  ดําเนินการที่  หมูที่ ๖  ตําบลลํามูล  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเกษตรกรรวมดําเนินการทดสอบ  

๕  ราย  ใชขาวโพดเทียนพันธุ สโุขทัย ๑  เปรียบเทียบ ๒ กรรมวิธี  คือ  วิธีเกษตรกร (ระยะปลูก  ๕๐ x ๓๐  ซม. 

ใชปุยสูตร ๑๖ – ๒๐ – ๐ อัตรา ๒๐ กก./ไร) และ วิธีแนะนํา (ระยะปลูก ๕๐ x ๒๐  ซม. ใสปุยตามคาวิเคราะห

ดิน)  โดยแบงใส ๒ ครั้ง  ครั้งแรก พรอมปลูก ครั้งที่ ๒ เมื่อขาวโพดอายุ ๓๐  วันหลังกําจัดวัชพืช จากการศึกษา 

พบวา วิธีเกษตรกรมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย  ๑,๙๑๑  บาท/ไร  และวิธีแนะนํา  มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย ๑,๗๙๑ 

บาท/ไร  ซึ่งต่ํากวาวิธีการของเกษตรกร   ในขณะที่วิธีการแนะนําใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาวิธีการของเกษตรกร คือ 

๘๗๒ และ ๕๓๓  กก./ไร  เปนผลทําใหวิธีแนะนําใหผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกวาวิธีการของเกษตรกร คือ ๖,๗๘๔ 

และ ๓,๓๕๕  บาท/ไร  ตามลําดับ 


