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บทคัดยอ 
 

การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเทียนหลังน้ําลดในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค 

เพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกขาวโพดเทียนในพื้นที่หลังน้ําลด  ดําเนินการทีบ่านหนองโจด ตําบลลํามูล  

อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเกษตรกรรวมดําเนินการทดสอบ  5  ราย  จากการทดสอบพบวาเกษตรกร

สามารถปลูกขาวโพดไดผลผลิตจํานวน 3 ราย เนื่องจากเกษตรกรจํานวน 2 รายพรอมปลูกขาวโพดในเดือน

สิงหาคม เมื่อปลูกไปแลวเกิดภัยธรรมชาติน้ําทวมจึงไมสามารถเก็บผลผลิตได ใชขาวโพดเทียนพันธุสุโขทัย 1 

เปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี  คือ  วิธีแนะนํา  ใชระยะปลูก 50 x 20  ซม. ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน และมีการถอน

แยกเมื่อขาวโพดอายุ 7 วัน  โดยแบงใส 2 ครั้ง  ครั้งแรก พรอมปลูก  ครั้งที่ 2 เมื่อขาวโพดอายุ 30  วัน พรอม

กําจัดวัชพืช และ วิธีเกษตรกร ใชระยะปลูก  50 x 30  ซม. และระยะปลูก 100 x 50 ซม.ใชปุยสูตร 16 – 20 – 0 

อัตรา  20 กก./ไร ไมมีการถอนแยก  จากการศึกษา  พบวา วิธีเกษตรกรมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย  1,912  บาท/ไร  

และวิธีแนะนํา  มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 1,791 บาท/ไร  ซึ่งต่ํากวาวิธีการของเกษตรกร   ในขณะที่วิธีแนะนําใหผล

ผลิตเฉลี่ยสูงกวาวิธีการของเกษตรกร คือ  872  และ  533  กก./ไร  เปนผลทําใหวิธีแนะนําใหผลตอบแทนเฉลี่ย

สูงกวาวิธีการของเกษตรกร  คือ  6,784  และ 5,333  บาท/ไร  ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1/ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 



 

 

 

 

 

คํานํา 
 

 ในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ประเทศไทยเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ  เกิดเหตุการณน้ําทวม

หนักที่สุดในรอบหลายสิบป เนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ กอใหเกิดความเสียหายอยางหนักทั้งชีวิตและ

ทรัพยสินในหลายพื้นที ่ โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีพ้ืนที่น้ําทวมครอบคลุม 31 อําเภอ จากท้ังหมด 32 

อําเภอ ใน 265 ตําบล 2,855 หมูบาน มีเกษตรกรไดรับความเดือดรอน 152,576 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรไดรับ

ความเสียหายประมาณ 1,770,000 ไร แยกเปน นาขาวประมาณ 1,192,400 ไร, พืชไรจํานวน 555,000 ไร และ 

พืชสวนจํานวน22,510 ไร รวมมูลคาความเสียหายกวา 10,000 ลานบาท  ซึ่งผลิตผลทางการเกษตรที่ไดรับความ

เสียหายอยางหนักไดแก ขาว รองลงมาเปน  มันสําปะหลัง ขาวโพด ออย และพืชผัก ตามลําดับ (สวัสดิ์, 2553) 

โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของประเทศ เชน ขาว มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต

ในชวงปลายปนี้ ไดรับความเสียหายอยางหนัก ไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได  (หอการคาจังหวัดนครราชสีมา, 

2553) เปนเหตุใหครอบครัวเกษตรกรไดรับความเดือดรอน ตองสูญเสียรายไดที่จะนํามาใชในการจุนเจือครอบครัว  

และสูญเสียรายไดท่ีจะนํามาใชในการทําการเกษตรครั้งตอไป   

 กรมวิชาการเกษตรในฐานะเปนหนวยงานวิชาการดานพืชมีหนาที่แกปญหาความเดือดรอนใหกับ

เกษตรกร โดยตรง  ไดตระหนักถึงปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรที่เกิดขึ้น  จึงเห็นควรเรงใหความชวยเหลือ

แกเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเสริมจากการปลูกพืชอายุสั้นกอนฤดูกาลทํานา อีกทั้งเกษตรกรยังมีรายได

ทดแทนจากการที่พื้นที่เกษตรกรรมถูกน้ําทวมเสียหายอีกดวย  ซึ่งพืชอายุสั้นที่เหมาะสมในการแนะนําใหเกษตรกร

ปลูกไดแก ขาวโพด เนื่องจากเปนพืชที่ปลูกกันอยางแพรหลายในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีตลาดรองรับผลผลิตที่

แนนอน ขาวโพดเทียนเปนอีกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดภายในระยะเวลาประมาณ 2 

เดือน เปนพืชที่ปลูกงาย มีปญหาเรื่องโรคและแมลงนอย  ลงทุนไมมากใหผลตอบแทนคอนขางสูง ซึ่งเหมาะสมใน

การสงเสริมใหเกษตรกรปลูกเพื่อแกปญหาเกษตรกรขาดรายไดจากความเสียหายของ เหตุการณอุทกภัยที่ผานมา 

โดยพื้นที่ปลูกขาวโพดโดยสวนใหญอยูในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกกันไดตลอดปถา

มีน้ํา (พรชัย, 2548) แตโดยสวนใหญในจังหวัดนครราชสีมาจะเปนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากกวาขาวโพดชนิด

อื่น  แตการปลูกขาวโพดเทียนยังไมแพรหลายนัก จากการรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัด

นครราชสีมามีพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากถึง 716,916  ไร  จากพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้งหมด 

1,552,102 ไร ซึ่งนับวาเปนพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ปลูกโดยรวม  ดังนั้นพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจึงนาจะเปน

พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับปลูกขาวโพด การแนะนําใหเกษตรปลูกขาวโพดเทียนเพื่อจําหนายฝกสดเปนรายไดเสริม



กอนฤดูกาลทํานาจึงเปนสิ่งที่นาสนใจ อีกทั้งยังเปนการเปดตลาดขาวโพดเทียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และ

เปนการเพิ่มทางเลือกการปลูกพืชใหเกษตรกรอีกทางหนึ่งดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ  

    1 พันธุพืช  : ขาวโพดเทียน (พันธุสุโขทัย 1) 

 2 ปุยเคมี   : N-P2O5-K2O อัตรา 46-0-0, 16-20-0, 0-0-60   

 3 วัสดุปรับปรุงดิน : ปูนขาวหรือปูนโดโลไมท 

วิธีการ 

 แผนการทดลอง  : ไมม ี

 กรรมวิธี มี 2 กรรมวิธี ประกอบดวย 

  1) วิธแีนะนํา ปลูกขาวโพดตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

2) วิธีเกษตรกร ปลูกขาวโพดตามกรรมวิธีเกษตรกร 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง   

การปลูก  

1) วิธีแนะนํา  ปลูกขาวโพดเทียนระยะ 50 x 20 เซนติเมตร  หลุมละ 2-3 เมล็ด เมื่อขาวโพด

เทียนอายุ 7 วัน ถอนใหเหลือหลุมละ 2 ตน 

2) วิธีเกษตรกร  ปลูกขาวโพดเทียนตามระยะเกษตรกร คือระยะ 50 x 30 และ 100 x 50  

เซนติเมตร หลุมละ 2-3 เมล็ด ไมมีการถอนแยก  

การเตรียมดินและการใสปุย 

1) วิธีแนะนํา  เตรียมดินโดยการไถ 2 ครั้ง แลวตากดินไว 7-15 วัน ใหปุยเคมีสูตร 16-20-0  

และสูตร 46-0-0 อัตรา ตามคาวิเคราะหดิน รองกนหลุมกอนปลูกและเมื่อขาวโพดอายุ 30 วัน (หลังงอก) 

ปฏิบัติดูแลรักษาตามวิธีของเกษตรกร 

2) วิธีเกษตรกร  เตรียมดินโดยการไถ 2 ครั้ง ใสปุยเคมี N-P2O5-K2O สูตร 16-20-0 อัตรา 20 

กก./ไร หลังปลูกประมาณ 30 วัน และปฏิบัติดูแลรักษาตามวิธีของเกษตรกร 



การบันทึกขอมูล   

1) เก็บตัวอยางดินที่ระดับความลึก 0-20 ซม. ทั้งกอนการทดลองและหลังการทดลอง เพื่อ 

 วิเคราะหหา pH , Organic matter, Total N, Available P 

2) ผลผลิต  ตนทุนการผลิต ผลตอบแทน ขอมูลดานการตลาด การยอมรับของเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

1. ไดดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรเปาหมายเพื่อเขารวมโครงการจํานวน 5 คน ไดแก 

  1.นายวุฒิพงษ  ดานทองหลาง 68 ม.6 ต.ลํามูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

  2.นายสนิท  ชะงายกลาง  73/1 ม.6 ต.ลํามูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

  3.นายกันตธร  เข็มทองหลาง 163 ม.6  ต.ลํามูล  อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

  4.นายเจริญ ชมทองหลาง  101 ม.6   ต.ลํามูล  อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

  5.นายเปลง  ฉาบกลาง 111 ม.6 ต.ลํามูล  อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

จากผลการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเทียนหลังน้ําลดในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบวา

เกษตรกรสามารถปลูกขาวโพดไดผลผลิตจํานวน 3 ราย เนื่องจากเกษตรกรจํานวน 2 ราย คือ นายสนิท  ชะงาย

กลาง  และ นายกันตธร  เข็มทองหลาง พรอมปลูกขาวโพดในเดือนสิงหาคม เมื่อปลูกไปแลวเกิดภัยธรรมชาติน้ํา

ทวมจึงไมสามารถเก็บผลผลิตได ซึ่งจากการทดลองไดสงตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติของดินพบวาดินมีคา 

pH อยูระหวาง 4.67-5.12 คาอินทรียวัตถุมีคาอยูระหวาง 0.71-2.61 % ไนโตรเจนทั้งหมดมีคาอยูระหวาง 0.036-

0.131% ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนมีคาอยูระหวาง 2.27-76.10 ppm และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดมีคาอยู

ระหวาง 106.00-173.50 ppm  (ตารางที่ 1)  
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหคุณสมบัติของดิน 



รายช่ือ ph 
OM 

(%) 

N 

% 

P 

(mg/kg) 

K 

(mg/kg) 

1.นายวุฒิพงษ  ดานทองหลาง 5.12 2.44 0.122 38.08 173.50 

2.นายเจริญ ชมทองหลาง 4.73 2.61 0.131 76.10 127.50 

3.นายเปลง  ฉาบกลาง 4.67 0.71 0.036 2.27 106.00 

 

จากตารางผลการวิเคราะหคุณสมบัตขิองดิน ใชแมปุยสูตร 46-0-0 16-20-0 และ 0-0-60 สามารถคํานวณ

อัตราปุยตามคาวิเคราะหดินไดดังนี ้

แปลงที่ 1 นายวุฒิพงษ  ดานทองหลาง  ใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กก./ไร   16-20-0  อัตรา 25 กก./

ไร 

แปลงที่ 2 นายเจริญ ชมทองหลาง ใสปุยสตูร 46-0-0  อัตรา 13 กก./ไร   16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร 

แปลงที่ 3 นายเปลง  ฉาบกลาง ใสปุยสูตร 46-0-0  อัตรา 27 กก./ไร   16-20-0  อัตรา 50 กก./ไร และ 

0-0-60 อัตรา 8 กก./ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงขอมูล ผลผลิต รายได ตนทุน รายไดสุทธิ และคา BCR 

 

รายการ 

แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 เฉลี่ย 

วิธีแนะนํา วิธี

เกษตรกร 

วิธีแนะนํา วิธี

เกษตรกร 

วิธีแนะนํา วิธี

เกษตรกร 

วิธีแนะนํา วิธี

เกษตรกร 

ผลผลิต 

(กก./ไร) 
959 800 938 200 720 600 872 533 

ราคาขาย 

(บาท/กก.) 
10 10 10 10 10 10 10 10 

รายได 

(บาท) 
9,590 8,000 9,380 2,000 7,200 6,000 8,723 5,333 

ตนทุน 

(บาท) 
1,396 1,350 2,066 3,485 1,912.6 900 1,791 1,912 



รายไดสุทธิ 

(บาท) 
8,194 6,650 6,874 -1,485 5,284.7 4,900 6,784 3355 

BCR 6.87 5.92 4.54 0.57 3.76 6.67 5.06 4.39 

 

  1. จากผลการทดลองปลูกขาวโพดหลังน้ําลดแปลงที่ 1 พบวา วิธีแนะนําใหผลผลิต รายได รายไดสุทธิ 

รวมทั้งคา BCR สูงกวากรรมวิธีเกษตรกร สวนตนทุนการผลิตพบวา วิธีแนะนํามีตนทุนการผลิตสูงกวาวิธีเกษตรกร

เนื่องจากวิธีแนะนํามีการใสปุยในอัตราสูงกวาวิธีเกษตรกร (ตารางที่ 2) 

2. จากผลการทดลองปลูกขาวโพดหลังน้ําลดแปลงที่ 2 พบวา วิธีแนะนํามีรายได รายไดสุทธิ รวมทั้งคา 

BCR สูงกวากรรมวิธีเกษตรกร สวนตนทุนการผลิตพบวา วิธีแนะนํามีตนทุนการผลิตต่ํากวาวิธีเกษตรกรเนื่องจาก

วิธีเกษตรกรมีการใสปุยอินทรียดวยทําใหตนทุนการผลิตคอนขางสูง สวนผลผลิตพบวาวิธีเกษตรกรใหผลผลิตต่ํา

กวาวิธีแนะนําเนื่องจากเกษตรกรปลูกขาวโพดระยะ 100 x 50 ซม. ทําใหไดผลผลิตคอนขางต่ํากวาวิธีแนะนํา 

(ตารางที่ 2) 

3. จากผลการทดลองปลูกขาวโพดหลังน้ําลดแปลงที่ 3 พบวา วิธีแนะนําใหผลผลิต รายได รายไดสุทธิ สูง

กวากรรมวิธีเกษตรกร สวนคา BCR พบวา วิธีแนะนํามีคา BCR ต่ํากวาวิธีเกษตรกร เนื่องจากมีตนทุนการผลิตที่ต่ํา

กวาวิธีแนะนํา (ตารางที่ 2) 

  

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 

จากผลการทดสอบสามารถสรุปไดวาการปลูกขาวโพดเทียนพันธุสุโขทัย 1 ในพื้นที่หลังน้ําลด วิธีแนะนํา

ใหผลผลิต รายได รายไดสุทธิและคา BCR สูงกวาวิธีเกษตรกร และมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยต่ํากวาวิธีเกษตรกร  และ

จากการสอบถามเกษตรกรที่เขารวมการทดสอบปลูกขาวโพดเทียนพันธุสุโขทัย 1 หลังน้ําลดพบวา เกษตรกรให

การตอบรับดีเนื่องจากในพื้นที่ยังไมมีเกษตรกรเคยปลูกขาวโพดเทียนพันธุสุโขทัย 1 มากอน ทําใหผลผลิตเปนที่

ตองการของตลาดจนไมเพียงพอตอความตองการ โดยตลาดของเกษตรกรจะมีแมคาที่ขายของตามตลาดนัดมารับ

ซื้อและขายใหกับเพื่อนบานในราคากิโลกรัมละ 10 บาท เกษตรกรบางรายยังไมเคยปลูกขาวโพดมากอนและยังไม

เคยมีความรูดานการปลูกขาวโพด ทําใหไดผลผลิตนอย 
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