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บทคัดย่อ 

 การทดสอบระบบการปลูกพืชในเขตชลประทานมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม

กับสภาพพ้ืนที่เกษตรกรในเขตชลประทาน โดยใช้แนวทางด าเนินงานระบบการท าฟาร์ม (FSR) และการพัฒนา

เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม ด าเนินงานในแปลงเกษตรกรพื้นที่สูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง ต าบลดอนเมย อ าเภอ

เมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ประเด็นปัญหา คือ หลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเกษตรกรบางส่วนจะปลูกข้าวนาปรัง ไม่

ค่อยปลูกพืชอายุสั้น ท าให้น้ าไม่เพียงพอส าหรับการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ด าเนินการทดสอบระบบ

การปลูกพืชหลังนาในเขตชลประทานในแปลงใหญ่ไม่มีซ้ า  จ านวน 3 รูปแบบ คือ 1) ระบบข้าวนาปี-ข้าวนาปรัง  

2) ระบบข้าวนาปี -ถั่วลิสง 3) ระบบข้าวนาปี-ข้าวโพดฝักสด เกษตรกรเข้าร่วมทดสอบ  5 รายๆละ 3 ไร่  

ด าเนินการ 2554-2556 ที่บ้านหนองปลิง ต าบลดอนเมย อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  ผลการทดสอบ 

รูปแบบที่ 1 คุณสมบัติของดินพบว่า ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแต่อยู่ในปริมาณที่ต่ าคือไม่ถึง 1% ธาตุอาหารใน

ดินอยู่ในระดับปานกลาง ด้านผลผลิต พบว่า ผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.3 ส่วนข้าวนาปรังลดลงร้อย

ละ 46.7 สาเหตุที่ข้าวนาปรังผลผลิตลดเนื่องจากเกิดสภาวะแล้งในพื้นที่ท าให้ไม่มีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร 

ค่าตอบแทนเฉลี่ยทั้งระบบเป็นเงิน 8,625 บาท/ไร่ และวิเคราะห์สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน พบว่า ในระบบข้าวนา

ปี – ถั่วลิสง จะมีรายได้มากกว่ารายจ่ายซึ่งกิจกรรมนั้นสามารถด าเนินได้มีก าและมีความเสี่ยงน้อย รูปแบบที่ 2 

คุณสมบัติของดิน พบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์และปริมาณธาตุอาหารในดินอยู่ในระดับต่ า  ด้านผลผลิต พบว่า   

ผลผลิตถั่วลิสงและข้าวนาปีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 13.3 และ 2.7 ตามล าดับ  ค่าตอบแทนเฉลี่ยทั้งระบบคิดเป็นเงิน 

4,886 บาท/ไร่ และวิเคราะห์สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน พบว่า ในระบบข้าวนาปี – ถั่วลิสง จะมีรายได้มากกว่า

รายจ่ายซึ่งกิจกรรมนั้นสามารถด าเนินได้มีก าและมีความเสี่ยงน้อย รูปแบบที่ 3 คุณสมบัติของดิน พบว่า คุณสมบัติ

ของดิน พบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์และปริมาณธาตุอาหารในดินเพ่ิมขึ้น  ด้านผลผลิต พบว่า   ผลผลิตข้าวโพด

ฝักสดลดลง ร้อยละ 20.2 เนื่องจากน้ าไม่เพียงพอในการปลูกพืช และข้าวนาปีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 13.3 ส าหรับ

ค่าตอบแทนเฉลี่ยทั้งระบบคิดเป็นเงิน 4,948 บาท/ไร่   และวิเคราะห์สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน พบว่า ในระบบ

ข้าวนาปี-ข้าวโพดฝักสด มีรายได้มากกว่ารายจ่ายซึ่งกิจกรรมนั้นสามารถด าเนินได้มีก าและมีความเสี่ยงน้อย  



  ในปี2556 ไดป้ระเมินความพึงพอใจและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร จ านวน 

100 ราย พบว่า เกษตรกรให้การยอมรับข้าวนาปี – ข้าวโพดฝักสดมากที่สุด เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย ใช้น้ าน้อย

เพียง 533 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  อายุสั้นและสามารถน าผลผลิตจ าหน่ายเองได้  และขยายผลเทคโนโลยี ผ่านระบบ

บริหารจัดการน้ าด้านการเกษตร  จ านวน 56 ราย    

ดังนั้นในปี 2557-2558   จึงได้ลดรูปแบบเหลือ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ข้าวนาปี – ข้าวนา
ปรัง รูปแบบที่ 2   ข้าวนาป ี– ข้าวโพดฝักสด ผลการทดสอบพบว่า  รูปแบบที่ 1  ในปี2557  ผลผลิตเฉลี่ยข้าวนา
ปี ลดลงร้อยละ 2.3 สาเหตุเนื่องจาก ฝนมาน้อย  ส่วนข้าวนาปรังปี 2558 ไม่ได้ปลูกเนื่องจากชลประทานงดการ
ปลูกข้าวนาปรัง เพราะน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร ถ้าหากเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง       เมื่อน ามาค านวณ
คิดค่าตอบแทนทั้งระบบ พบว่า ปี 2557 มีผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย 2,435 บาท/ไร่  ปี 2555 มีผลตอบแทนทั้ง
ระบบเฉลี่ย 1,460  บาท/ไร่   รูปแบบที่  2 ผลผลิตข้าวโพดฝักสดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.84      เมื่อน ามาค านวณคิด
ค่าตอบแทนทั้งระบบ พบว่า ปี 2557  มีผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย 3,590  บาท/ไร่  ปี 2558  มีผลตอบแทนทั้ง
ระบบเฉลี่ย 3,838  บาท/ไร่   
 

ค าน า 
ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายลดพ้ืนที่การท านาปรัง โดยเฉพาะพ้ืนที่นาในเขตชลประทาน เนื่องจาก

ปัญหาการขาดแคลนน้ าชลประทานส าหรับการเกษตรกรรมในฤดูแล้ง  โดยเฉพาะการท านาปรัง  รวมทั้งในช่วงที่
ผ่านมา มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลอยางรุนแรง  ท าความเสียหายให้แก่พ้ืนที่ ปลูกข้าวเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น ส่วนราชการจึงแนะน า ให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย  โดยเฉพาะพืชไร่ ได้แก่  ถั่วเหลือง  ถั่วเขียว  
ถั่วลิสง  และข้าวโพด   

ประโยชน์ของการปลูกพืชไร่หลังนา  
1.1. ใช้น้ าน้อย การปลูกพืชไร่หลังนาจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดปัญหาการขาด

แคลนน้ าได้ ซึ่งการท านาปรังจะต้องใช้น้ าถึง 2189.47 ลบม./ไร่   เมื่อเปรียบเทียบกับพืชอายุสั้น เช่นข้าวโพดมี
ความต้องการน้ า533 ลบม./ไร่ ถั่วลิสง มีความต้องการน้ า 722 ลบม./ไร่   (กลุ่มมาตรฐานวางโครงการ ส านัก
บริหารโครงการ, 2554 ) 

1.2. ลดการระบาดของแมลงศัตรูข้าว เช่นเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล การเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวนา
ปรังเป็นพืชไร่ใช้น้ าน้อย จะสามารถตัดวงจรของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลได้ 

1.3. ผลตอบแทนสูง  
1.4. เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยผลตกค้างของปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ลงไปใน

แปลงและเศษซากพืชที่หลงเหลืออยู่ในแปลง  จะท าให้คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของดินดีขึ้น ส่งผลให้ข้าวซึ่ง
เป็นพืชหลักมีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นด้วย 

1/   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ   ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 37000 

2/   ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ต.ห้วยตึ๊กชู  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ 33140 

 



จังหวัดอ านาจเจริญ  มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่  มีอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง จ านวน 4 อ่าง   ความจุน้ าสูงสุด 

49,989  ลบม.   พ้ืนที่ชลประทาน  48,491  ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 4.2  ของพ้ืนที่ท าการเกษตร   นอกจากนี้ยังมี

แหล่งน้ าจากสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน 21  สถานี สามารถส่งน้ าท าการเกษตรได้18,186 ไร่  รวมมีพ้ืนที่รับน้ า

ทั้งหมด  66,677 ไร่ แต่มีการใช้ประโยชน์เพียง 4,605 ไร่ คิดเป็น 6.91 %ของพ้ืนที่รับน้ าชลประทานทั้งหมด       

( โครงการชลประทานจังหวัดอ านาจเจริญ, 2554 ) 

  จากการศึกษาศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่สถานีสูบน้ าทั้ง 21 สถานี พบว่าสถานีสูบน้ า

ด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง  ต าบลดอนเมย  อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นต าบลที่มีระบบส่งน้ ารวม 4,653 

ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน  คือ บ้านหนองปลิงหมู่ที่ 1 ,2,3,4,  มีพ้ืนที่รับประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 53 ของพ้ืนที่  

หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีหากปลูกพืชใช้น้ าน้อย   จะเป็นโอกาสที่เกษตรกรสามารถท าการเพาะปลูกพืชระยะสั้น มี

มูลค่าสูง   มีตลาดรองรับและเป็นผลผลิตที่จังหวัดอ านาจเจริญต้องน าเข้าจากภายนอก โดยเน้นการผลิตที่ลด

ต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าได้โดยการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย   สามารถลดการว่างงาน หลังฤดูกาล

เก็บเกี่ยว  ซึ่งหากพ้ืนที่มีการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การใช้น้ า  อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะเกิด

ประโยชน์สูงสุดแล้วจะท าให้มีปริมาณผลผลิตมีมากสามารถรวมกลุ่มละสร้างตลาดรองรับได้อย่างต่อเนื่อง    เพ่ือ

เป็นทางเลือกให้เกษตรกรจ าเป็นต้องทดสอบระบบการปลูกพืชที่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ าและที่ดินให้

เกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางหนึ่งคือหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ควรปลูกพืชชนิดอ่ืนที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น 

เพ่ือเพ่ิมรายได้ ซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนได้อีกทางหนึ่งด้วย  



 
 

ภาพที่ 1 : แสดงแหล่งน้ าในเขตชลประทานและที่ตั้งสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จังหวัดอ านาจเจริญ 

วิธีด าเนินการ 

    เป็นการศึกษาวิจัยในสภาพพ้ืนที่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรบ้านหนองปลิง  หมู่ที่ 3  ต าบลดอนเมย 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ร่วมด าเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2556 โดยใช้แนวทาง
ด าเนินงานตามแนวทางวิจัยระบบการท าฟาร์ม ( Farming System Research : FSR ) ( อารันต์ ,  2535 และ
การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Technology Development )  มี 5  ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 การเลือกพื้นที่เป้าหมาย (Selection of the Target Area)  

โดยคัดเลือกพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่นาในเขตชลประทานที่มีปัญหาการปลูกพืชหลังนา    มีวิธีการพิจารณาคัดเลือก

จาก 



1. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ การส ารวจพื้นที่เป้าหมาย   จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน

เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด อ าเภอ  องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน สัมภาษณ์เกษตรกร 

2. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

     ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์พื้นที่   

       เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร ( Agro -ecosystem analysis )         ( 

วิริยะ, 2528 )  ซึ่งเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆทางด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้

ทราบปัญหา เงื่อนไขและโอกาสของพ้ืนที่ใช้ส าหรับเป็นแนวทางแก้ไข  โดยให้เกษตรกรและชุมชน น าไปวางแผนใน

การวิจัยและพัฒนาต่อไป  

 2.1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยมีการรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น แหล่งน้ าชลประทาน  ชนิดของ

ดิน พืชที่ปลูก พ้ืนที่ปลูก ผลผลิต ศัตรูพืช สถาบันองค์กรต่างๆ การตลาด สภาพทรัพยากรของเกษตรกร และ

เงื่อนไขทางสังคมต่างๆ จากเอกสารหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุตุนิยมวิทยา กรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.2 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การส ารวจพ้ืนที่ การสัมภาษณ์ พูดคุยกับเกษตรกรผู้น าชุมชน 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พ่อค้า ร้านค้าสารเคมีในชุมชน เพ่ือเก็บข้อมูลน ามาประมวลรวบรวมเสริมรายละเอียด

จากข้อมูล ทุติยภูม ิ

   2.3 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน ได้แก่ เกษตรกร ชุมชน องค์กร

ท้องถิ่น องค์กรเอกชน และองค์กรภาครัฐ เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และท าความเข้าใจสภาพโดยรวมของชุมชนทั้งด้าน

กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ปัญหา โอกาสการพัฒนา เงื่อนไข และองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ใน

ชุมชน เน้นการเรียนรู้ชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งอดีต ปัจจุบัน และสิ่งที่คาดหวังในอนาคต น าไปสู่การแก้ปัญหา และ

โอกาสในการพัฒนาต่อไป 

    2.4 ประเมินชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรนั้นว่ามีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่มี

อยู่ ว่าใช้ได้ดีอยู่หรือไม่ จะท าการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไร มีปัญหาหรือผลกระทบหรือข้อจ ากัดอะไรบ้าง มี

จุดอ่อน จุดแข็งอยู่หรือไม่ จะท าการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไร มีปัญหาหรือผลกระทบหรือข้อจ ากัดอะไรบ้าง 

เพ่ือน ามาปรับใช้หรือก าหนดแนวทางร่วมกัน หากยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการก็มีการจัดประชุมเสวนาใน

หลายครั้ง และมีการศึกษาวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการเริ่มต้นที่จะน าไปสู่การวิจัยและพัฒนา

ให้ถูกเงื่อนถูกเวลาตรงกับความต้องการของเกษตรกร 



 

ข้อมูลทั่วไป ต าบลดอนเมยอ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

1. สภาพทั่วไป   

 ต าบลดอนเมย เดิมอยู่ในพ้ืนที่การปกครองของต าบลนาจิก อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  และได้ขอแยก

หมู่บ้านออกมา 5 หมู่บ้าน คือ บ้านดอนเมย หมู่ที่ 8 บ้านก่อ หมู่ที่ 2  บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงใต้หมู่

ที่ 4บ้านหนองหมาว้อ หมู่ที่ 13 

 เมื่อ พ.ศ. 2538 ตั้งเป็นต าบลใหม่ชื่อต าบลดอนเมย มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน คือ บ้านดอนเมยหมู่ที่ 1 บ้าน

ก่อหมู่ที่ 2 บ้านหนองปลิงเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงใต้ หมู่ที่ 4 และบ้านหนองหมาว้อ หมู่ที่ 5 

  สภาพทั่วไปต าบลดอนเมย อ าเภอเมือง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 17.57 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 10,981 ไร่ 

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท าเกษตรกร สลับกับการปลูกป่าสาธารณะ 

  ที่ตั้งต าบลดอนเมย อยู่ในเขตอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ อยู่ห่างจากอ าเภอเมือง

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร 

   อาณาเขตต าบล 

  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ต าบลโนนโพธิ์ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 

  ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลค าพระ อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลนาจิก อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 

  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลน้ าปลีก อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 

   สภาพทางเศรษฐกิจ  

  - อาชีพหลัก  ได้แก่  ท านา 

  - อาชีพเสริม  ได้แก่  ค้าขาย จักสาน เย็บผ้าและรับจ้างทั่วไป 

2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ 

 ต าบลดอนเมย ตั้งอยู่ห่างจาก  อ.เมือง  10  กม.ซึ่งมีสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า โดยน้ าต้นทุนส่งให้สถานี คือ

อ่างพุทธอุทยาน  จากการวิเคราะห์พ้ืนที่มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การคมนาคมสะดวกมีแหล่งน้ า

ต้นทุนเพียงพอตลอดฤดูกาล  มีความต่อเนื่องในการประกอบอาชีพ  เกษตรกรสามารถตัดสินใจในการลงทุน

ประกอบอาชีพได้โดยมีความเสี่ยงน้อยซึ่งจะส่งผลดีให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ชุมชนมีคุณภาพชีวิตดี  

 



 

3.วิเคราะห์ข้อมูลด้านชีวภาพ 

 ต าบลดอนเมย มีสินค้าเกษตรที่ส าคัญคือข้าวหอมมะลิ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะสมกับ

ปลูกข้าว คิดเป็นพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด110,000    ไร่  หลังปลูกข้าวนาปีมีเกษตรกรบางส่วนท านาปรัง   และปลูกพืช

อายุสั้น โดยคิดเป็น 6.91 %  ของพ้ืนที่รับน้ า ในเขตชลประทาน พันธุ์ข้าวที่ปลูกส าหรับข้าวนาปี คือ ข้าวจ้าวพันธุ์ 

กข.15 และขาวดอกมะลิ 105   ส าหรับข้าวนาปรัง ใช้พันธุ์ ชัยนาท 1 ส่วนพืชอายุสั้น  หลังการท านาปีเกษตรกร

จะปลูกแตงโมฤดูแล้ง 

  การปลูกพืชฤดูแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปรัง  ไม่ค่อยปลูกพืชฤดูแล้งหรือพืชอายุสั้นหลังนา 

เนื่องจากจ าหน่ายผลผลิตได้ง่าย การดูแลรักษาง่ายกว่า มีความช านาญในการปลูกข้าวมากกว่า และขาดความรู้

ความเข้าใจการปลูกพืชฤดูแล้ง  

ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1   ลักษณะประจ าพันธุ์  สูงประมาณ 113 เซนติเมตรไม่ไวต่อช่วงแสงอายุเก็บเกี่ยว 

ประมาณ 121-130 วัน  ทรงกอตั้ง ใบสีเขียว ใบธงค่อนข้างยาวตั้งตรง คอรวงสั้น รวงยาวและแน่น ระแง้ค่อนข้างถี่ 

ฟางแข็งเมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง  ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์ คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็งผลผลิต

ประมาณ 740 กิโลกรัมต่อไร่  ลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูงตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดี  ต้านทานโรคใบ

หงิก และโรคไหม้  ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาวมีท้องไข่น้อย   ข้อควรระวังไม่

ต้านทานต่อโรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง และโรคใบขีดโปร่งแสง   ในฤดูแล้งควรปลูกไม่เกินเดือนมีนาคมพ้ืนที่

แนะน าทุกภาคในเขตชลประทาน กรมชลประทาน ( 2549 ) รายงานว่า การใช้น้ าของข้าวนาหว่านน้ าตมศึกษาใน

ข้าวพันธุ์ชัยนาท1  ด าเนินการศึกษาที่สถานีทดลองการใช้น้ าชลประทานที่2             ( พิษณุโลก ) ประกอบด้วย 

ปริมาณน้ าเตรียมแปลง 200-250 มม. ปริมาณน้ าที่รั่วซึมในแปลง 1.0-2.0 มม./วัน และปริมาณน้ าที่ใช้ในการ

เจริญเติบโต แบ่งตามระยะคือ ระยะตั้งตัว 6.80 มม./วัน ระยะแตกกอ 7.61 มม./วัน ระยะตั้งท้อง-ออกรวง 9.35 

มม./วัน ระยะสร้างผลผลิต 4.91 มม./วัน ระยะแก่-เก็บเกี่ยว 4.25 มม./วัน เฉลี่ยตลอดฤดูกาลปลูก 7.10 มม./วัน 

รวม 97 วัน (ปริมาณน้ าที่ใช้ในการเจริญเติบโต 688.70 มม.) 

ถั่วลิสงพันธ์ไทนาน 9  ลักษณะเด่น คือ ผลผลิตสูง มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูง เปลือกบาง และปรับตัวข้

กับสภาพแวดล้อมได้ดี ทรงต้นเป็นพุ่มตรง ติดฝักเป็นกระจุกที่โคนต้น ให้ผลผลิตฝักแห้ง 260 กิโลกรัม/ไร่ มีเมล็ด 2 

เมล็ดต่อฝัก เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู ( สมจินตนา,2536 ) ปริมาณความต้องการน้ าของถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ที่ใช้ในการ

เจริญเติบโต แบ่งตามระยะ คือ  ระยะตั้งตัว 3.9 มม./วัน ระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น  3.8 มม./วัน ระยะออก



ดอก 3.4  มม./วัน ระยะสร้างผลผลิต 3.8  มม./วัน ระยะแก่  4.2  มม./วัน เฉลี่ยตลอดฤดูกาลปลูก 7.10 มม./วัน 

รวม 102  วัน  

ข้าวโพดฝักสด พันธุ์ บิ๊กไวท์  ลักษณะเด่นต้นแข็งแรง โตเร็ว ติดฝักสม่ าเสมอ ฝักใหญ่ เมล็ดสีขาวนวลเรียง

เป็นแถว สวยถึงปลายฝัก รสชาติดี เหนียวนุ่ม ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด  ข้าวโพดเป็น

พืชที่มีความต้องการใช้น้ าตลอดฤดูปลูกประมาณ 450 -500 มิลลิเมตร  

 

4.  การวิเคราะห์ด้านสังคม 

 ต าบลดอนเมย ยังมีปัญหาเรื่องหนี้สิน  การว่างงานตามฤดูกาล  สาเหตุจากการมีการศึกษาต่ าไม่สามารถ

ไปหางานในเมืองได้    การท าเกษตรเชิงเดี่ยว  ต้นทุนการผลิตสูง  ผลผลิตต่ า ราคาผลผลิตต่ า และค่าครองชีพ

สูงขึ้นทุกวัน ซึ่งปัญหาที่เป็นอยู่ปัจจุบันหากได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการวิจัย (Research Planning)  

 1. จัดเวทีประชุมเสวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลจากการวิเคราะห์พ้ืนที่ มาจัดล าดับความส าคัญของ

ปัญหา คัดเลือกปัญหาเร่งด่วน วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข และโอกาสในการพัฒนาจากสิ่งที่เป็นจุดแข็ง 

 2. คัดเลือกเทคโนโลยีและภูมิปัญญาทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาโอกาสให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่  

 3. คัดเลือกเกษตรกรเป็นคณะผู้วิจัยจากเวทีประชุมเสวนา ซึ่งประสบปัญหาในการปลูกและต้องการทดลอง

ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ร่วมกันคัดเลือกไว้ เปรียบเทียบกับระบบเดิมที่ปฏิบัติอยู่ 

 4. หากขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงานกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

              จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ท าให้ทราบประเด็นปัญหาและโอกาสในการพัฒนาจึงได้ก าหนดแผนและ

ด าเนินการวิจัยร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง ต าบลดอนเมย อ าเภอเมือง จังหวัด

อ านาจเจริญ   โดยให้มีการคัดเลือกพืชทางเลือกใหม่เพ่ือใช้ปลูกหลังนาโดยใช้น้ าชลประทาน มีอายุสั้น ใช้น้ าน้อยมี

ความเสี่ยงต่ าในด้านการผลิต การตลาดและต้นทุนการผลิต สามารถใช้บริโภคในครอบครัวและจ าหน่ายในตลาด

ท้องถิ่นได้ ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ดังนี้ 

ถั่วลิสง               อายุเก็บเก่ียว   105  วัน   ต้องการน้ า     722    ลูกบาศก์เมตร/ไร่ 

ข้าวโพดฝักสด      อายุเก็บเก่ียว    65   วัน  ต้องการน้ า     533    ลูกบาศก์เมตร/ไร่ 

ข้าวนาปรัง  อายุเก็บเก่ียว   130   วัน ต้องการน้ า   2,189.47  ลูกบาศก์เมตร/ไร ่



 และในขณะด าเนินการวิจัยมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม หากยังขาดแคลนเทคโนโลยีก็มีการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ กันระหว่างนักวิชาการและเกษตรกร 

          ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการวิจัย (Experimentation)  

 วัสดุ/อุปกรณ์ 

1. พันธุ์ข้าวกข.15  และชัยนาท 1 

2. ถั่วลิสง  พันธุ์ไทนาน 9 

3. ข้าวโพดฝักสด พันธุ์บิ๊กไวท์ 

4. ปุ๋ยคอก 

5. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 , 46-0-0 , 16-8-8 

          วิธีการทดลอง 

เป็นการทดสอบในไร่เกษตรกรแบบแปลงใหญ่ไม่มีซ้ า ในพื้นที่ชลประทาน เกษตรกร 5 รายๆ

ละ 3 ไร่ รวม 15 ไร่ ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ตามปฏิทินการปลูก ( ภาพที่ 2 ) 

1) ระบบข้าวนาปี – ข้าวนาปรัง ( วิธีเกษตรกร ) 

2) ระบบข้าวนาปี – ถั่วลิสง 

3) ระบบข้าวนาปี – ข้าวโพดฝักสด 

วิธีการปฏิบัติ 

กิจกรรม ข้าวนาป ี ข้าวนาปรัง ถั่วลิสง ข้าวโพดฝักสด 

การเต รียม

ดิน 

ไถดะ 1 ครั้ง ตากดิน

ไว้ประมาณ 10 วัน 

ไถดะ 1 ครั้ง ตากดิน

ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 

วัน 

ไถดะ 1 ครั้ง ตากดินท้ิงไว้

ประมาณ 7-10 วัน  

ไถดะ 1 ครั้ง ตากดินท้ิงไว้

ประมาณ 7-10 วัน 

ช่วงเวลา

ปลูก 

เริ่มหว่านเดือน พ.ค. เริ่มหว่านเดือน ธ.ค. เริ่มปลูกเดือน  ธ.ค. เริ่มปลูกเดือน ธ.ค. 

พันธุ์ กข 15 ชัยนาท 1 ไทนาน 9 บิ๊กไวท์ 852 

การปลูก หว่านเมลด็พันธ์ุ 

อัตรา 10-15 กก./ไร่   

 

หว่านเมลด็พันธ์ุ 

อัตรา 15-20 กก./ไร่   

 

ยกร่องปลูก ใช้ระยะปลูก 

50x20  ซม.จ านวน 2 

เมลด็/หลุม 

ยกร่องปลูก ระยะปลูก 75X 30 

ซม.จ านวน 2 เมลด็/หลุม 



การใส่ปุ๋ย ครั้งท่ี 1หลังข้าวงอก 

20 – 25 วัน ใช้

ปุ๋ยเคมสีูตร 16-8-8 

อัตรา 20-25 กก.ต่อ

ไร ่

ครั้งท่ี2  ช่วงข้าวแตก

กอ 45 วัน โดยการใช้

ปุ๋ยเคมสีูตร 16-8-8 

อัตรา 20-25 กก.ต่อ

ไร ่

คร้ังท่ี1 หลังข้าวงอก 

20 – 25 วัน ใช้

ปุ๋ยเคมสีูตร 16-8-8 

อัตรา 20-25 กก.ต่อ

ไร ่

ครั้งท่ี2  ช่วงข้าวแตก

กอ 45 วัน โดยการใช้

ปุ๋ยเคมสีูตร 16-8-8 

อัตรา 20-25 กก.ต่อ

ไร ่

คร้ังท่ี 1 ใส่ปุ๋ยเคมสีูตร  

12-24-12  อัตรา  25  

กก./ไรห่ลังปลูก 15 วัน 

คร้ังท่ี 2 ช่วงอายุ 30-60 

วันหลังงอก   ใส่ปุ๋ยเคมี

สูตร  12-24-12  อัตรา  

25  กก./ไร่  

คร้ังที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-

15  อัตรา  50  กก./ไร่ รองก้น

หลุมก่อนปลูก 

คร้ังที่ 2  อายุ  25-30  วัน  ใส่

ปุ๋ยเคมีสูตร  46-0-0  อัตรา 25

กก./ไร่   โรยข้างต้น 

ครั้งท่ี 3 อายุ  40-45  วัน  ใส่

ปุ๋ยเคมีสูตร  46-0-0  อัตรา 25

กก./ไร่  

การให้น้ า - - ให้น้ าตามร่องทันทีหลัง

ปลูกจนเตม็สันร่อง  

ให้น้ าตามร่องทันทีหลังปลูก 

และหลังให้ปุ๋ยทุกครั้ง   

ก า ร ก า จั ด

วัชพืช 

สารเคมีก าจดัวัชพืช สารเคมีก าจดัวัชพืช ถอน ถอน 

ก า ร เ ก็ บ

เกี่ยว 

150 วันหลังปลูก 130 วันหลังปลูก 95-110 วัน 65 วันหลังปลูก 

การบันทึกข้อมูล 

1. ผลผลิต 

ข้าวนาปี/ข้าวนาปรัง           โดยวิธี สุ่มตัวอย่างจ านวน 4 จุดๆละ 1 ตารางเมตร 

ถั่วลิสง              โดยวิธี สุ่มตัวอย่างจ านวน 4 จุดๆละ 12 ตารางเมตร  

ข้าวโพดฝักสด       โดยวิธี  สุ่มตัวอย่างจ านวน 4 จุดๆละ 16 ตารางเมตร 

2.  ต้นทุน/รายได้/ผลตอบแทนที่ได้รับ  

3. วิเคราะห์หาอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost ratio : BCR) ข้อมูลต้นทุนผันแปรการผลิต

ของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนเปรียบเทียบระหว่างวิธีเกษตรกรและวิธีแนะน า 

                          การค านวณค่า BCR   =  รายได้ก่อนหักต้นทุนผันแปร 

                                                                   ต้นทุน 

        BCR < 1 =  รายได้น้อยกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 



        BCR = 1 =  รายได้เท่ากับรายจ่าย  กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นไม่มีก าไรและไม่ขาดทุนมีความเสี่ยงในการผลิต      

ไม่สมควรท าการผลิต 

        BCR > 1 =  รายได้มากกว่ารายจ่าย  กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไรมีความเสี่ยงน้อย 

4. เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกเพ่ือวิเคราะห์สมบัติของดิน  วิธีเก็บตัวอย่างดิน เดินไปตามแนวสลับฟันปลา

ให้กระจายทั่วแปลง ประมาณ 15 จุด/1 ไร่ 

   
 

 การเดินเพื่อเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดิน 

 

เวลาและสถานที่ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2554 – 2556 ที่บ้านหนองปลิง ต าบลดอนเมย อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ปี 2554 -2556 
รูปแบบท่ี 1  ระบบข้าวนาปี – ข้าวนาปรัง   

คุณสมบัติดินของแปลงทดสอบ 

ก่อนปลูกข้าวนาปรัง  พบว่า ดินมีค่า pH  4.85 ซึ่งอยู่ในระดับการเป็นกรดจัด ดินที่มีความเป็นกรด
จัด ค่า pH จะอยู่ระหว่าง 4.6 -5.5   ( คเชนทร์ ,กลุ่มวิเคราะห์ดิน ) มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินเท่ากับ0.64 % . 
ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับต่ า ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 80.72 ppm. ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ใน
ระดับที่สูง และมีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน  32 ppm. ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง (ส านัก



งานวิจัยและพัฒนาข้าว, 2552 )ได้ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินนา ไว้ว่า ดินที่มีความอุดมต่ า คือ ดินที่มี
อินทรียวัตถุน้อยกว่า 1 %  ฟอสฟอรัสน้อยกว่า 5  ppm และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน น้อยกว่า 60   

หลังปลูกข้าวนาปรัง พบว่า ดินมีค่า pHเพ่ิมขึ้น  (pH 5.19 )  มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 0.776 % 
ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับต่ า ปริมาณฟอสฟอรัส 65.25 ppm. อยู่ในระดับที่สูงมาก และมีปริมาณโพแทสเซียม 24.1 
ppm.อยู่ในระดับต่ า   ( ตารางที่ 5 ) 
 จะเห็นได้ว่าในรูปแบบที่ 1 ระบบข้าวนาปี – ข้าวนาปรัง หลังปลูกข้าวนาปรัง pH ดิน  ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินเพ่ิมขึ้น  สาเหตุอาจเนื่องมาจาก มีการไถกลบตอซัง ซึ่งการไถกลบตอซังจะท าให้เกิดกระบวนการ
ย่อยสลายในดินซึ่งจะกลายเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช  อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการไถกลบตอซังจะ
ท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอ  เนื่องจากแปลงทดสอบส่วนใหญ่มีปริมาณอินทรียวัตถุไม่ถึง 1 % ซึ่งต่ า
กว่าค่าความต้องการของพืช  

ผลผลิตเฉลี่ย   

ปี 2554  ข้าวนาปี  441  กิโลกรัม/ไร่   ข้าวนาปรัง  901 กิโลกรัม/ไร่   ( ตารางที่ 1 ) 

          ปี 2555 ข้าวนาปี  467  กิโลกรัม/ไร่   ข้าวนาปรัง  556  กิโลกรัม/ไร่  ( ตารางที่ 1 ) 

                ปี 2556 ข้าวนาปี  500  กิโลกรัม/ไร่   ข้าวนาปรัง 479.6  กิโลกรัม/ไร่  ( ตารางที่ 1 ) 

 จะพบว่า ผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 13  ส่วนข้าวนาปรังจะลดลงร้อยละ  46.7 สาเหตุ

ที่ข้าวนาปรังผลผลิตลดลง  เนื่องจาก ในปี 2555 -2556  เกิดสภาวะแล้งในพ้ืนที่ ทางชลประทานจังหวัดไม่

สามารถปล่อยน้ ามาให้เกษตรกรในการท านาปรังได้อย่างเพียงพอ  ซึ่งข้าวนาปรังมีปริมาณความต้องการน้ า 

2,189.47   ลูกบาศก์เมตร/ไร่  โดยจะมีความต้องการน้ ามากในระยะตั้งท้อง-ออกรวง    ถ้าหากขาดน้ าในช่วง

ดังกล่าว จะส่งผลให้ผลิตลดลง  สอดคล้องกับ กรมชลประทาน (2549) รายงานว่า การใช้น้ าของข้าวนาหว่านน้ า

ตมศึกษาในข้าวพันธุ์ชัยนาท1 ด าเนินการศึกษาที่สถานีทดลองการใช้น้ าชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก) ประกอบด้วย 

ปริมาณน้ าเตรียมแปลง 200-250 มม. ปริมาณน้ าที่รั่วซึมในแปลง 1.0-2.0 มม./วัน และปริมาณน้ าที่ใช้ในการ

เจริญเติบโต  แบ่งตามระยะคือ ระยะตั้งตัว 6.80 มม./วัน ระยะแตกกอ 7.61   มม./วัน ระยะตั้งท้อง - ออกรวง 

9.35 มม./วัน ระยะสร้างผลผลิต 4.91 มม./วัน ระยะแก่-เก็บเกี่ยว 4.25 มม./วัน เฉลี่ยตลอดฤดูกาลปลูก 7.10 

มม./วัน รวม 97 วัน (ปริมาณน้ าที่ใช้ในการเจริญเติบโต 688.70 มม.)  



ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ    

     ปี 2554   ข้าวนาปี  ต้นทุนเฉลี่ย 4,290 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย   6,615 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 2,325 

บาท/ไร่ ข้าวนาปรัง ต้นทุนเฉลี่ย 4,430 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย  10,812 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 6,382  บาท/ไร่ 

(ตารางท่ี 2 ) 

     ปี 2555   ข้าวนาปี  ต้นทุนเฉลี่ย 4,395  บาท/ไร่  รายได้เฉลี่ย 7,005 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 2,610 

บาท/ไร่  ข้าวนาปรัง ต้นทุนเฉลี่ย 4,655 บาท/ไร่  รายได้เฉลี่ย  6,672 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 2,017  บาท/ไร่ 

(ตารางท่ี 2 ) 

     ปี 2556   ข้าวนาปี  ต้นทุนเฉลี่ย 4,500  บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย  7,500 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 3,000 

บาท/ไร่  ข้าวนาปรัง ต้นทุนเฉลี่ย 4,920  บาท/ไร่  รายได้เฉลี่ย   5,755  บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 835.2 บาท/ไร่  

(ตารางท่ี 3 ) 

     เมื่อน ามาค านวณคิดค่าตอบแทนทั้งระบบ พบว่า ปี 2554 มีผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย 8,707 บาท/ไร่  

ปี 2555 มีผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย 13,334  บาท/ไร่  ปี 2556   มีผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย  3,835.20 บาท/

ไร่  (ตารางที่ 2 ) 

     ในระบบการปลูกข้าวนาปี – ข้าวนาปรัง จะพบว่า ต้นทุนในการผลิตข้าวนาปีและข้าวนาปรังจะเพ่ิมข้ึน  

ซึ่งต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดวัชพืช และรายได้ของข้าวนาปีก็เพ่ิมขึ้นด้วย  

แต่ในทางกลับกันพบว่า รายได้สุทธิของข้าวนาปรัง  ในปี 2555-2556 ลดลง เนื่องจากผลผลิตต่ าและราคาขายของ

เกษตรกรเท่ากันทุกๆปี  ซึ่งสาเหตุที่ผลผลิตตกต่ าเนื่องจากการขาดน้ าในช่วงระยะข้าวตั้งท้องและออกรวง  ดังนั้น

ในการท านาปรังครั้งต่อไป นอกจากเกษตรกรจะใช้น้ าจากชลประทานแล้วเกษตรกรควรหาแหล่งน้ าเสริมไว้รองรับ

ในยามขาดแคลนน้ าเพ่ือที่จะได้มีน้ าเพียงพอส าหรับการท านาปรัง  อย่างไรก็ตามระบบข้าวนาปี – ข้าวนาปรังให้

ผลตอบแทนมากกว่า 1ทั้ง 3 ปี  ซึ่งนั้นก็แสดงว่า การด าเนินในกิจกรรมนั้นมีก าไรมีความเสี่ยงน้อยเกษตรกร

สามารถด าเนินการได ้

รูปแบบท่ี 2   ระบบข้าวนาปี – ถั่วลิสง   

คุณสมบัติของดินแปลงทดสอบ 

ก่อนปลูกถั่วลิสง พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดด่าง 4.75  ซึ่งมีระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเท่ากับ 0.738  % ซึ่งอยู่ในระดับต่ า  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 35.98 ppm.อยู่
ในระดับที่สูง และมีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  31.5 ppm.อยู่ในระดับต่ า  หลังปลูกถั่วลิสง พบว่า ดินมีค่า pH 



5.54  ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 0.776 % ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับต่ า ปริมาณฟอสฟอรัส  71.2 ppm.อยู่ในระดับที่
สูงมาก และมีปริมาณโพแทสเซียม26.7 ppm. อยู่ในระดับต่ า ( ตารางที่8 )  (อ านาจ,2545 ) รายงานไว้ว่า  ระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ดินที่เหมะสมส าหรับการปลูกถั่วลิสง  ค่า pH อยู่ระหว่าง 5.5 -6.5    ฟอสฟอรัสอยู่ระหว่าง 5 -
10  โพแทสเซียมอยู่ระหว่าง 40 - 80 และแคลเซียม อยู่ระหว่าง 300 - 500    

จะเห็นได้ว่าในรูปแบบที่ 2ระบบข้าวนาปี – ถั่วลิสง ดินมีความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในระดับปานกลาง  
แต่ปริมาณอินทรียวัตถุยังอยู่ในระดับต่ า ไม่เพียงพอกับความต้องการพืช ซึ่งถั่วลิสงมีความต้องการปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินมากกว่า 1  ดังนั้นเพื่อเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินให้มรชีมากขึ้น เกษตรกรควรจะมีการไถกลบ
ซากต้นถั่วลิสงเพ่ือช่วยในการปรับปรุงดิน  ซึ่งการไถกลบจะช่วยท าให้ดินร่วนซุย  เป็นการเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดิน
โดยตรง ถึงแม้ปริมาณธาตุอาหารจะไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี แต่จะมีธาตุอาหารครบถ้วนตามที่พืช
ต้องการ 

ผลผลิตเฉลี่ย  

ปี 2554   ข้าวนาปี 441  กิโลกรัม/ไร่    ถั่วลิสง  256  กิโลกรัม/ไร่  ( ตารางที่ 1 ) 

ปี 2555   ข้าวนาปี 467   กิโลกรัม/ไร่   ถั่วลิสง 267   กิโลกรัม/ไร่  ( ตารางที่ 1 ) 

ปี 2556   ข้าวนาปี 500   กิโลกรัม/ไร่   ถั่วลิสง 263  กิโลกรัม/ไร่   ( ตารางที่ 1 ) 

จะพบว่า  ผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปี เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.3  และถั่วลิสงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 ซึ่งจะพบว่าในปี

ที่  2 ผลผลิตถั่วลิสงจะเพ่ิมขึ้นจากปีที่  1แต่ ในปีที่  3 ผลผลิตจะลดลง สาเหตุเนื่องจาก เกษตรกรยังขาด

ประสบการณ์ในการดูแลรักษาและชลประทานปล่อยน้ าน้อยเนื่องจากสภาวะอากาศแห้งแล้ง น้ าในอ่างเก็บน้ า

เหลือน้อยท าให้ไม่สามารถปล่อยน้ าให้กับเกษตรกรได้ตามความต้องการ (อ านาจ , 2545) รายงานไว้ว่า   ระยะ

วิกฤตของการขาดน้ าของถั่วลิสง คือ ช่วงออกดอกและแทงเข็ม ส าหรับพันธุ์ไทนาน 9  อยู่ในช่วงอายุ 30 -60 วัน 

การขาดน้ าในช่วงนี้จะมีจ านวนฝักต่อต้นลดลง ซึ่งการขาดน้ าถ้าเกิดขึ้นเฉพาะผิวดิน  ( บริเวณติดฝัก ) เป็น

ระยะเวลา 10 จะท าให้ผลผลิตลดลง   ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวถ้าเกษตรกรให้น้ าไม่เพียงพอและพบปัญหาการ

ท าลายของเสี้ยนดิน ท าให้ผลผลิตถั่วลิสงต่ า  

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ    

ปี 2554   ข้าวนาปี  ต้นทุนเฉลี่ย 4,290 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย   6,615 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 2,325 

บาท/ไร่ ถั่งลิสง ต้นทุนเฉลี่ย 4,128  บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย  6,400 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 2,272 บาท/ไร่ (ตารางท่ี 3) 

ปี 2555   ข้าวนาปี  ต้นทุนเฉลี่ย 4,395  บาท/ไร่  รายได้เฉลี่ย 7,005 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 2,610 

บาท/ไร่ ถั่วลิสง ต้นทุนเฉลี่ย 4,334 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย  6,675 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 2,341 บาท/ไร่ (ตารางท่ี 3 ) 



ปี 2556   ข้าวนาปี  ต้นทุนเฉลี่ย 4,500  บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย  7,500 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 3,000 

บาท/ไร่  ถั่วลิสง ต้นทุนเฉลี่ย 4,465 บาท/ไร่  รายได้เฉลี่ย  6,575  บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 2,110 บาท/ไร่  ( ตาราง

ที่ 3) 

     เมื่อน ามาค านวณคิดค่าตอบแทนทั้งระบบ พบว่า ปี  2554  มีผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย  4,597  บาท/

ไร่  ปี 2555  มีผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย 4,951   บาท/ไร่  ปี 2556   มีผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย  5,110  

บาท/ไร่  (ตารางที่ 3 ) 

 จะเห็นว่า ระบบข้าวนาปี – ถั่วลิสง ต้นทุนการผลิตก็จะเพ่ิมขึ้นทุกปีเช่นเดียวกันกับระบบข้าวนาปี – ข้าว

นาปรัง สาเหตุก็เช่นเดียวกันคือ ราคาปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดโรค – แมลงที่สูงขึ้น ในด้านรายได้เฉลี่ยจะพบว่า ในปี 

2555 เกษตรกรจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการปลูกถั่วลิสง และในปี 2556 จะมีรายได้จะลดลงแต่ก็ไม่สูงมากนัก  และ

จากการวิเคราะห์สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน พบว่า ในระบบข้าวนาปี – ถั่วลิสง จะมีผลตอบแทนมากกว่า 1 ทั้ง  3 

ปี  เกษตรกรสามารถด าเนินกิจกรรมนี้ได้ แต่จากการสัมภาษณ์และสอบถามถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ

เกษตรกรกลับพบว่า การปลูกถ่ัวลิสงหลังนาจะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน เกษตรกรก็จะไม่ให้ความสนใจในพืช

ชนิดเลย เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกยากต้องมีการดูแลจัดการอย่างใกล้ชิด  ท าให้เกษตรกรยังไม่ยอมรับการปลูกพืช

ชนิดนี้เท่าที่ควร  

รูปแบบท่ี 3 ข้าวนาปี – ข้าวโพดฝักสด  

คุณสมบัติของดินแปลงทดสอบ 

ก่อนปลูกข้าวโพด พบว่า ดินมีค่าpH  4.77  ซึ่งอยู่ในระดับการเป็นกรดจัด   ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินเท่ากับ 0.69 %  ซึ่งอยู่ในระดับต่ า ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 29.2 ppm. อยู่ในระดับที่สูง และมีโพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนได้  30.3 ppm. อยู่ในระดับต่ าหลังปลูกข้าวโพด พบว่า ดินมีค่า pH 5.88  มีปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดิน 0.776 % ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับต่ า ฟอสฟอรัสที่ เป็นประโยชน์ 59 ppm. อยู่ในระดับที่สูงมาก และมี
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 34 ppm.  อยู่ในระดับปานกลาง( ตารางที่ 5 )  ซึ่งค าแนะน า ดินที่เหมาะสมส าหรับ
ปลูกข้าวโพดฝักสด ควรมีคุณสมบัติดังนี้ ค่า pH 6.5 – 7.5   อินทรียวัตถุมากกว่ า3.0 %  ฟอสฟอรัสที่ เป็ น
ประโยชน์มากกว่า 20   ppm. โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มากกว่า  60 ppm.  ( กรมวิชาการเกษตร, 2547 )  

จะเห็นได้ว่าในรูปแบบที่ 3  ระบบข้าวนาปี – ข้าวโพด ดินจะมีค่า pH  ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 

เพ่ิมขึ้น  แต่ยังไม่เพียงพอส าหรับปลูกข้าวโพด  เนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชที่ดูดธาตุอาหารที่จ าเป็นมาจากดินใน

ปริมาณค่อนข้างมาก ในช่วงการเจริญเติบโต การพัฒนาและการสร้างผลผลิตของข้าวโพดฝักสด   



ผลผลิตเฉลี่ย  

ปี 2554  ข้าวนาปี 441  กิโลกรัม/ไร่  ข้าวโพดฝักสด 1,240 กิโลกรัม/ไร่  ( ตารางที่ 1 ) 

ปี 2555   ข้าวนาปี 467 กิโลกรัม/ไร่  ข้าวโพดฝักสด  1,182 กิโลกรัม/ไร่ ( ตารางที่ 1 ) 

ปี 2556  ข้าวนาปี 500  กิโลกรัม/ไร่  ข้าวโพดฝักสด  990 กิโลกรัม/ไร่ ( ตารางที่ 1 ) 

จะพบว่า  ผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปีเพ่ิมขึ้นร้อยละ13.3  ส่วนผลผลิตข้าวโพดฝักสดลดลง – 20.2 สาเหตุ

ที่ผลผลิตลดลง เนื่องจากการขาดน้ า เพราะในปี 2555-2556 ทางชลประทาน ปล่อยน้ าน้อย ท าให้เกษตรกรมีน้ า

ไม่เพียงพอส าหรับปลูกข้าวโพด ( กรมวิชาการเกษตร , 2547 ) กล่าวไว้ว่า ข้าวโพดฝักสดเป็นพืชที่ต้องการ

ความชื้น หรือน้ าตลอดฤดูปลูก การขาดน้ าในทุกระยะการเจริญเติบโตจะมีผลให้ผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพด

ฝักสดลดลง  ในทุกสภาพพ้ืนที่ท าการทดลอง  พบว่า มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตที่ดี โดยจะให้ผลผลิตที่สูงขึ้น ถ้า

ปลูกในสภาพแวดล้อมที่ดี  ส าหรับการใช้น้ าของข้าวโพดตลอดอายุ เท่ากับ 421 ลบ.ม./ไร่  ซึ่งถ้าหากเกษตรกรมี

แหล่งน้ าเสริม เช่น น้ าบาดาล สระน้ า ให้ควบคู่กันไปกับน้ าชลประทานในระยะที่ทางชลประทานไม่ปล่อยน้ า ก็จะ

สามารถเพ่ิมผลผลิตของข้าวโพดฝักสดให้สูงขึ้นได้ และ( สมชาย , 2542 ) รายงานว่าน้ าเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับ

การปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งโดยเฉพาะข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชที่มีความต้องการใช้น้ าตลอดฤดูประมาณ  400 – 500  

มิลลิเมตร หากเกิดการขาดน้ าในช่วงระยะใดระยะหนึ่ง ย่อมส่งผลต่อผลผลิตที่ได้รับ โดยเฉพาะช่วงการออกดอกจะ

ท าให้ผลผลิตลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์  

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ   

     ปี 2554   ข้าวนาปี  ต้นทุนเฉลี่ย 4,290 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย   6615 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 2,325 

บาท/ไร่ ข้าวโพดฝักสด  ต้นทุนเฉลี่ย 3,204 บาท/ไร่  รายได้เฉลี่ย  6,200 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 2,996  บาท/ไร่ 

(ตารางท่ี 4 ) 

     ปี 2555   ข้าวนาปี  ต้นทุนเฉลี่ย 4,395  บาท/ไร่  รายได้เฉลี่ย 7,005 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 2,610 

บาท/ไร่  ข้าวโพดฝักสด  ต้นทุนเฉลี่ย 3,416  บาท/ไร่  รายได้เฉลี่ย  5,910 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 2,494   บาท/ไร่ 

(ตารางท่ี 4 ) 

     ปี 2556   ข้าวนาปี  ต้นทุนเฉลี่ย 4,500  บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย  7,500 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 3,000 

บาท/ไร่  ข้าวโพดฝักสด  ต้นทุนเฉลี่ย 3,530  บาท/ไร่  รายได้เฉลี่ย   4,950  บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 1,420  บาท/ไร่  

(ตารางท่ี 4 ) 

     เมื่อน ามาค านวณคิดค่าตอบแทนทั้งระบบ พบว่า ปี 2554  มีผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย  5,321 บาท/

ไร่  ปี 2555 มีผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย 5,104  บาท/ไร่  ปี 2556  มีผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย  4,420 บาท/ไร่  



 จะเห็นว่า ระบบข้าวนาปี – ข้าวโพดฝักสด  ต้นทุนการผลิตจะเพ่ิมขึ้นทุกปี  ส่วนรายได้พืชหลังนาคือ 

ข้าวโพดฝักสด จะพบว่า ลดลงทุกปี สาเหตุเนื่องมาการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมีน้ าไม่เพียงพอ

ส าหรับการปลูกพืช ซึ่งถ้าหากมีน้ าเพียงพอก็จะสามารถยกระดับผลผิตให้กับเกษตรกรได้ ส่งผลให้เกษตรกรมี

รายได้เพ่ิมข้ึน  ข้าวโพดฝักสดเป็นพืชที่เกษตรกรให้ความสนใจมาก เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย มีตลาดรองรับและ

สามารถวางแผนการผลิตได้   

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล 

หลังสิ้นสุดการทดลองได้ประเมินความพึงพอใจและการยอมรับเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชในเขต

ชลประทาน จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 50 ราย พบว่า 

1. เกษตรกรมีความพึงพอใจในระบบข้าวนาปี – ข้าวโพดฝักสดมากถึงร้อยละ74  พอใจปานกลางร้อยละ 
26  และเกษตรกรได้น ารูปแบบข้าวนาปี –ข้าวโพดฝักสดไปปลูกในพ้ืนที่นาชลประทานร้อยละ 90 อีกร้อยละ 10  
เกษตรกรให้ความสนใจอยู่แต่ไม่ปลูกเนื่องจากกลัวน้ าไม่เพียงพอต่อการปลูกพืช   เหตุผลที่เกษตรกรพึงพอใจและ
ยอมรับเป็นอันดับ 1 เนื่องจาก ปลูกง่าย ดูแลรักษาง่ายและผลตอบแทนสูง ( ตารางที่ 9 ) 

2. เกษตรกรมีความพึงพอใจในระบบข้าวนาปี –ข้าวนาปรัง  เป็นอันดับ 2  พึงพอใจมากมากร้อยละ50   
พึงพอใจปานกลางร้อยละ 50  และเกษตรกรได้น ารูปแบบข้าวนาปี –ข้าวโพดฝักสดไปปฏิบัติร้อยละ 100 เหตุผลที่
เกษตรกรพึงพอใจและยอมรับ คือ เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกได้มาก ข้อจ ากัดคือ ผลตอบแทนต่ า        (ตารางที่ 9 ) 

3. เกษตรกรมีความพึงพอใจในระบบข้าวนาปี –ถั่วลิสง เป็นอันดับ 3  โดยพึงพอใจมากเพียงร้อยละ10   
พึงพอใจปานกลางร้อยละ 26 และพึงพอใจน้อยร้อยละ 34   เหตุผลที่เกษตรกรพึงพอใจน้อยและไม่ยอมรับ คือ 
การดูแลรักษามีความยุ่งยาก ปัญหาเสี้ยนดินและตลาดรองรับ ( ตารางที่ 9 ) 
 

ปี2557-2558 

จากผลการด าเนินงานในปี 2556 เกษตรกรให้ความพึงพอใจในระบบข้าว-ข้าวโพด  ในปี 2557  จึง

ด าเนินการทดสอบระบบ 2 กรรมวิธี คือ คือ ระบบข้าว-ข้าว  ระบบข้าว-ข้าวโพด 

รูปแบบท่ี 1 : ระบบข้าวนาปี – ข้าวนาปรัง  

ผลผลิตเฉลี่ย   

          ปี 2557   ข้าวนาปี  440  กิโลกรัม/ไร่   ข้าวนาปรัง  479     กิโลกรัม/ไร่  ( ตารางที่ 6 ) 

                ปี 2558  ข้าวนาปี  430  กิโลกรัม/ไร่   ข้าวนาปรัง      -      กิโลกรัม/ไร่  ( ตารางที่ 6 ) 



จะพบว่า ในปี2557  ผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปี ลดลงร้อยละ 2.3 สาเหตุเนื่องจาก ฝนมาน้อย  ส่วนข้าวนา

ปรังปี 2558 ไม่ได้ปลูกเนื่องจากชลประทานงดการปลูกข้าวนาปรัง เพราะน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร ถ้า

หากเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง  

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ    

     ปี 2557 ข้าวนาปี  ต้นทุนเฉลี่ย 4,570  บาท/ไร่  รายได้เฉลี่ย 6,160 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 1,590 

บาท/ไร่ข้าวนาปรัง ต้นทุนเฉลี่ย 2,508 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย 3,353 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 845 บาท/ไร่(ตารางที ่7 ) 

     ปี 2558   ข้าวนาปี  ต้นทุนเฉลี่ย 4,560 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย  6,020 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 1,460 

บาท/ไร่  (ตารางท่ี 7 ) 

     เมื่อน ามาค านวณคิดค่าตอบแทนทั้งระบบ พบว่า ปี 2557 มีผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย 2,435 บาท/ไร่  

ปี 2555 มีผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย 1,460  บาท/ไร่  

รูปแบบท่ี 2 : ระบบข้าวนาปี – ข้าวโพดฝักสด 

ผลผลิตเฉลี่ย   

           ปี 2557   ข้าวนาปี  440  กิโลกรัม/ไร่   ข้าวโพดฝักสด    950     กิโลกรัม/ไร่  ( ตารางที่ 6 ) 

                ปี 2558  ข้าวนาปี   430  กิโลกรัม/ไร่   ข้าวโพดฝักสด      1,015  กิโลกรัม/ไร่  ( ตารางที่ 6 ) 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ    

         ปี 2557   ข้าวนาปี  ต้นทุนเฉลี่ย 4,570  บาท/ไร่  รายได้เฉลี่ย 6,160 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 1,590 

บาท/ไร่  ข้าวโพดฝักสด  ต้นทุนเฉลี่ย 2,750 บาท/ไร่  รายได้เฉลี่ย  4,750 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 2,000  บาท/ไร่ 

(ตารางท่ี 8 ) 

          ปี 2558   ข้าวนาปี  ต้นทุนเฉลี่ย 4,560 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย  6,020 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 1,460 

บาท/ไร่   ข้าวโพดฝักสด  ต้นทุนเฉลี่ย 2,694.5   บาท/ไร่  รายได้เฉลี่ย   5,075  บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 2,378  

บาท/ไร่  (ตารางที่ 8 ) 

     เมื่อน ามาค านวณคิดค่าตอบแทนทั้งระบบ พบว่า ปี 2557  มีผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย 3,590  บาท/

ไร่  ปี 2558  มีผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย 3,838  บาท/ไร่   

 

สรุปผลการทดลอง 

1. ระบบการปลูกพืชที่น าไปทดสอบทั้ง 3 รูปแบบ  ได้แก่ ระบบข้าวนาปี – ข้าวนาปรัง   ระบบข้าวนาปี – 
ถั่วลิสง และระบบข้าวนาปี – ข้าวโพดฝักสด  ทุกรูปแบบการปลูกพืชมีความเป็นไปได้ทางการเกษตร ซึ่งจากการ



วิเคราะห์ผลตอบแทนทั้งระบบ ทุกระบบสามารถด าเนินการผลิตได้  เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน ( 
BCR ) พบว่าทุกระบบมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าสามารถท าการผลิตได้มีความเสี่ยงน้อยในการผลิตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
พ้ืนที ่

2. ระบบการปลูกพืชที่เกษตรกรพึงพอใจและยอมรับในเขตพ้ืนที่ชลประทานจังหวัดอ านาจเจริญ คือ ระบบ
ข้าวนาปี – ข้าวโพดฝักสด   ซึ่งถึงแม้ว่าผลตอบที่ที่ได้จะน้อยกว่าถั่วลิสง และข้าวนาปรัง แต่เกษตรกรให้ความ
สนใจที่จะน าไปปลูก เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย ใช้น้ าน้อย เป็นที่ต้องการของตลาด ได้  

3. การปลูกพืชหลังนาจะไม่สร้างมลภาวะในอากาศเนื่องจากการเผาฟางเพราะว่าสามารถใช้ฟางให้เป็น    
ประโยชน์ในการคลุมดิน  และอีกอย่างหนึ่งคือ แทนที่จะต้องอพยพโยกย้ายแรงงานหนีเข้ามาอยู่ในเมือง เพราะไม่มี
น้ าส าหรับท านา ก็สามารถปลูกพืชหลังนาที่ใช้น้ าน้อยกว่าได้  

4.   ข้อจ ากัดของการผลิตพืชไร่ในเขตชลประทาน คือน้ าหรือความชื้นในดิน ดังนั้นการเขตกรรมโดยเฉพาะ
การจัดการน้ าและวัชพืช ควรจะเป็นปัจจัยแรกของการพิจารณาก่อนปลูกส่วนเรื่องการใช้ปุ๋ย ต้องดูลักษณะของดิน
และสถานภาพของธาตุอาหารในดินเป็นหลัก การวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืชไร่หลังนาจะช่วยให้การปรับปรุงดินหรือ
การมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างน้อยที่สุดการทราบข้อมูลด้านความเป็นกรด – ด่างของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ 
และปริมาณแร่ธาตุที่จ าเป็นในดิน จะช่วยในการพิจารณาเลือกใช้ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสมได้ เป็นการช่วยลดต้นทุน
การผลิต และก่อให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมได้อีกทางหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะ 

1. ชนิดของพืชที่จะปลูก ควรเลือกดังนี้ 
1.1. เป็นพืชที่ตลาดต้องการ 
1.2. ราคาดี มีแหล่งรับซื้อ 
1.3. เป็นพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในเขตที่ปลูก 

2. ควรหาแหล่งน้ าเสริมเช่น สระน้ า บ่อบาดาล  ในกรณีน้ าชลประทานไม่เพียงพอต่อการผลิตพืช 
3. ควรปรับแนวทางการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้เข้ากับบริบทของชุมชน  

 

 

 
 
 



 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถน าไปใช้ปรับใช้ในพ้ืนที่ที่มีระบบชลประทานที่มีระบบภูมินิเวศน์เดียวกันได้ 

                     ปี 2555 ได้ขยายผลเทคโนโลยี ระบบข้าว –  ข้าวโพดฝักสด  ผ่านโครงการบริหารจัดการน้ าด้าน

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปยังพ้ืนที่ ชลประทานบ้านโคกท่าโพธิ์  ต าบลค าพระ  อ าเภอหัวตะพาน  

จังหวัดอ านาจเจริญ  โดยมีเกษตรกรร่วมด าเนินการ 26  ราย 

    ปี 2556 ได้ขยายผลเทคโนโลยี ระบบข้าว –  ข้าวโพดฝักสด  ผ่านโครงการบริหารจัดการน้ าเพื่อ

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปยังพ้ืนที่ ชลประทานบ้านดอนแดง ต าบลห้วยไร่  อ าเภอเมือง  จังหวัด

อ านาจเจริญ  โดยมีเกษตรกรร่วมด าเนินการ  30  ราย 
 

เอกสารอ้างอิง 

 
กรมชลประทาน. 2549.  ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ าของพืช. กลุ่มงานวิจัยการใช้น้ าชลประทาน ส่วนการใช้น้ า 

ชลประทาน ส านักอุทกวิทยาและบริหารน้ า. กรุงเทพฯ  36 หน้า 
กรมวิชาการเกษตร. เอกสารวิชาการ ข้าวโพดฝักสด .2548. สถาบันพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร. 140 หน้า 
กลุ่มมาตรฐานวางโครงการ ส านักบริหารโครงการ .2554.ปริมาณความต้องการใช้น้ าของพืช.กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.102 หน้า 
คเชนทร์  สูฝน.กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.7. r07.ldd.go.th/Web/19_Report/17.pdf. ค้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 

2558 
โครงการชลประทานจังหวัดอ านาจเจริญ.2554. ข้อมูลพ้ืนฐานการส่งน้ าชลประทาน จังหวัดอ านาจเจริญ.กรม

ชลประทาน. 125 หน้า 
ดร.อ านาจ ชินเชษฐ. 2545. เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง.ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี กรม

วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ISBN 974-436-233-2. 101 หน้า 

วิริยะ  ลิมปินันทน์.2528.วิธีวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตรตามวิธีการของ Professor Gordon Conwey. เอกสาร

ประกอบการสัมมนาการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตรจังหวัดขอนแก่น.วันที่ 18-20 เมษายน 2528 ณ 

ห้องประชุมภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.17 หน้า. 

สมชาย บุญประดับ. 2542.เทคโนโลยีการปลูกพืชไร่ในเขตชลประทาน.ใน:เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร 

การปลูกพืชไร่ในเขตชลประทาน. 21-22 ธันวาคม 2542 ณ.สถานีทดลองพืชไร่พิษณุโลก.สถาบันวิจัยพืช

ไร่ กรมวิชาการเกษตร. หน้า 78-86 . 



ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว. 2552. ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าวิเคราะห์ดิน .กรมการข้าว.ISBN 974-

436-378-998 หน้า. 

อารันต์  พัฒโนทัย. 2535. คู่มือ การวิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือการวางแผนการเกษตร ในโครงการส่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมของเกษตรกรในการพัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรและโครงการวิจัยระบบทรัพยากรชนบท 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.100 หน้า. 

ตารางที่ 1 ผลผลิตเฉลี่ย แปลงทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนาจงัหวัดอ านาจเจริญ(กก./ไร่) ปี 2554-2556 

ผลผลิตเฉลี่ย 

ปี        ข้าวนาปี         ข้าวนาปรัง ข้าวโพดฝักสด 

2554 441 901 256 
2555 467 556 267 
2556 500 479.6 263 

เพ่ิม/ลด(%) 13.3 -46.7 2.7 
 

ตารางที่  2  ต้นทุนเฉลี่ย/รายได้เฉลี่ย/รายได้สุทธิ /BCR/ผลตอบแทนทั้งระบบของเกษตรกรแปลงทดสอบ 

               ระบบข้าวนาปี – ข้าวนาปรัง จังหวัดอ านาจเจริญ ( บาท/ไร่ ) ปี 2554-2556 

รายการ 
ข้าวนาป ี ข้าวนาปรัง 

2554 2555 2556 เพ่ิม/ลด ( %) 2554 2555 2556 เพ่ิม/ลด ( %) 

ต้นทุนเฉลี่ย 4,290 4,395 4,500 4.89 4,430 4,655 4,920 11.6 
รายได้เฉลี่ย 6,615 7,005 7,500 13.3 10,812 6,672 5,755 -46.7 
รายได้สุทธิเฉลี่ย 2,325 2,610 3,000 29 6,382 2,017 835.2 -86.9 
BCR ( รายได้/ต้นทุน) 1.54 1.59 1.66 

 
2.44 1.43 1.16 

 
ผลตอบแทนทั้งระบบ 

 
 ปี2554 8,707 
ปี2555 13,334 
ปี2556 3,835.20 

 

ตารางที่ 3 ต้นทุนเฉลี่ย/รายได้เฉลี่ย/รายได้สุทธิ /BCR/ผลตอบแทนทั้งระบบของเกษตรกร   

               ระบบข้าวนาปี – ถั่วลิสงจังหวัดอ านาจเจริญ ( บาท/ไร่ ) ปี 2554-2556 

รายการ 
            ข้าวนาปี ถั่วลิสง 
2554 2555 2556 เพ่ิม/ลด ( %) 2554 2555 2556 เพ่ิม/ลด ( %) 

ต้นทุนเฉลี่ย 4,290 4,395 4,500 4.89 4,128 4,334 4,465 8.16 
รายได้เฉลี่ย 6,615 7,005 7,500 13.3 6,400 6,675 6,575 2.73 



รายได้สุทธิเฉลี่ย 2,325 2,610 3,000 29 2,272 2,341 2,110 -7.13 
BCR ( รายได้/ต้นทุน) 1.54 1.59 1.67   1.55 1.54 1.5   
ผลตอบแทนทั้งระบบ 

 
ปี2554 4,597 
ปี2555 4,951 
ปี2556 5,110 

 

 

ตารางที่ 4  ต้นทุนเฉลี่ย/รายได้เฉลี่ย/รายได้สุทธิ /BCR/ผลตอบแทนทั้งระบบของเกษตรกร 

               ระบบการปลูกข้าวนาปี – ข้าวโพดฝักสด  จังหวัดอ านาจเจริญ ( บาท/ไร่ ) ปี 2554-2556 

รายการ 
ข้าวนาป ี ข้าวโพดฝักสด 

2554 2555 2556 เพ่ิม/ลด ( %) 2554 2555 2556 เพ่ิม/ลด ( %) 
ต้นทุนเฉลี่ย 4,290 4,395 4,500 4.89 3,204 3,416 3,530 10.1 
รายได้เฉลี่ย 6,615 7,005 7,500 13.3 6,200 5,910 4,950 -20.16 
รายได้สุทธิเฉลี่ย 2,325 2,610 3,000 29 2,996 2,494 1,420 -52.6 
BCR ( รายได้/ต้นทุน) 1.54 1.59 1.67 

 
1.93 1.73 1.4 

 
ผลตอบแทนทั้งระบบ 

 
ปี2554 5,321 
ปี2555 5,104 
ปี2556 4,420 

 
ตารางที่  5  คุณสมบัติดินก่อนด าเนินการทดสอบและหลังทดสอบของแปลงเกษตรกร ต าบลดอนเมย อ าเภอเมือง    จังหวัด

อ านาจเจริญ ปี2554-2556  

คุณสมบัติ
ดิน 

กรรมวิธีที่ 1  กรรมวิธีที่ 2  กรรมวิธีที่ 3  
( ข้าวนาป ี - ข้าวนาปรัง) ( ข้าวนาป ี - ถั่วลิสง) ( ข้าวนาป ี - ข้าวโพดฝักสด) 

ก่อน หลัง เปลี่ยนแปลง กอ่น หลัง เปลี่ยนแปลง ก่อน หลัง เปลี่ยนแปลง 
pH 4.85 5.19 0.34 4.75 5.54 0.79 4.77 5.88 1.11 
LR 424.6 346.6 -78 502.2 266 -236.2 557 159 -398 
OM 0.64 0.776 0.136 0.738 0.776 0.038 0.69 0.776 0.086 

Avai.P 80.72 65.25 -15.47 35.98 71.2 35.22 29.2 59 81.8 
Exch.K 32 24.1 -7.9 31.5 26.7 -4.8 30.3 34 3.7 

 
ตารางที่ 6 ผลผลิตเฉลี่ย แปลงทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนาจงัหวัดอ านาจเจริญ(กก./ไร่) ปี 2557-2558 



 

ผลผลติ 
เฉลี่ย 

   ปี ข้าวนาป ี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดฝักสด 

ปี 2557 440 479 950 

ปี2558 430 - 1,015 

                                            เพ่ิม/ลด(%)                          -2.3                     -                      6.84 
 
 
 
 
 
ตารางที่  7  ต้นทุนเฉลี่ย/รายได้เฉลี่ย/รายได้สุทธิ /BCR/ผลตอบแทนทั้งระบบของเกษตรกรแปลงทดสอบ 

               ระบบข้าวนาปี – ข้าวนาปรัง จังหวัดอ านาจเจริญ ( บาท/ไร่ ) ปี 2557-2558 

รายการ 
ข้าวนาป ี ข้าวนาปรัง 

 2557 2558 เพ่ิม/ลด ( %)  2557 2558 เพ่ิม/ลด ( %) 
ต้นทุนเฉลี่ย  4,570 4,560 -0.21  2,508 - - 
รายได้เฉลี่ย  6,160 6,020 -2.27  3,353 - - 
รายได้สุทธิเฉลี่ย  1,590 1,460 -8.18  845 - - 
BCR ( รายได้/ต้นทุน)  1.3 1.3 

 
 1.3 - - 

ผลตอบแทนทั้งระบบ  
ปี2557 2,435 
ปี2558 1,460 

 
ตารางที่ 8  ต้นทุนเฉลี่ย/รายได้เฉลี่ย/รายได้สุทธิ /BCR/ผลตอบแทนทั้งระบบของเกษตรกร 

               ระบบการปลูกข้าวนาปี – ข้าวโพดฝักสด  จังหวัดอ านาจเจริญ ( บาท/ไร่ ) ปี 2557-2558 

รายการ 
ข้าวนาป ี ข้าวโพดฝักสด 

 2557 2558 เพ่ิม/ลด ( %)  2557 2558 เพ่ิม/ลด ( %) 
ต้นทุนเฉลี่ย  4570 4,560 -0.21  2,750 2,694.5 -2.02 
รายได้เฉลี่ย  6,160 6,020 -2.27  4,750 5,075 6.84 
รายได้สุทธิเฉลี่ย  1,590 1,460 -8.18  2,000 2,378 18.9 
BCR ( รายได้/ต้นทุน)  1.3 1.3   1.7 1.8  

ผลตอบแทนทั้งระบบ 
 

ปี2557 3,590 



ปี2558 3,838 

 
ตารางที่ 9 แสดงการประเมินเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชหลังนาในเขตชลประทานจังหวัดอ านาจเจริญ 

                   เกษตรกร จ านวน 100 ราย  

เทคโนโลย ี
การประเมินเทคโนโลยี 

ความพึงพอใจ( % ) การยอมรับ (% ) 

มาก ปานกลาง น้อย ยอมรับ ไม่ยอมรับ 
1.ระบบข้าวนาปี – ข้าวนาปรัง 50 50 - 100 - 
2.ระบบข้าวนาปี – ถั่วลิสง 10 24 34 - - 
3.ระบบข้าวนาปี – ข้าวโพดฝักสด 74 26 - 90 10 

 
 
 
ภาพที่ 2 ปฏิทินการปลกูพืชในระบบการปลูกพืชหลังนาในเขตชลประทาน 

 
 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

รูปแบบที1่             

รูปแบบที่ 2             

รูปแบบที3่             

 
 

ภาพกิจกรรม 

 ขา้วโพดฝักสด 

 ขา้วนาปี  ขา้วนาปรงั 

 ขา้วนาปี  

 ขา้วนาปี 

ถัว่ลสิง 
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