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บทคัดย่อ 
ได้ด้าเนินการศึกษาระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่รับน้้าภาคกลาง (floodway) พ้ืนที่ด้าเนินการ 7 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี โดยด้าเนินการปลูกพืชไร่อายุสั้นหลังน้้าลด 
ได้แก่ ถัว่เหลือง และข้าวโพด เปรียบเทียบกับข้าวนาปรัง และระบบเกษตรผสมผสาน ในปี 2557-2558 ผลการ
ทดลองพบว่า พืชอายุสั้นที่มีศักยภาพและเหมาะส้าหรับใช้ปลูกในพื้นที่รับน้้าจังหวัดชัยนาท คือ  ถั่วเหลืองฝักสด 
(พันธุ์เชียงใหม่ 60, BCR = 3.54) และพันธุ์ลพบุรี 1 ,BCR = 3.53) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (BCR = 2.79) เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้าวนาปรัง  (BCR = 1.59 และ 1.91)  จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า พืชอายุสั้นที่มีศักยภาพ คือ ข้าวโพด
ฝักสด โดยเฉพาะข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์สวีทไวท์ 25 F1 (BCR = 3.66 และ 3.16)  เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวนาปรัง  
(BCR = 2.45 และ 2.16) จังหวัดอ่างทอง พบว่า พืชอายุสั้นที่มีศักยภาพ คือ ถั่วเหลืองฝักสด (พันธุ์เชียงใหม่ 60, 
BCR = 2.64 และ 2.46) และข้าวโพดฝักสด (BCR = 2.52)  เมือ่เปรียบเทียบกับข้าวนาปรัง  (BCR = 1.15 และ 
1.26) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า พืชอายุสั้นที่มีศักยภาพ คือ ถั่วเหลืองฝักสด (พันธุ์ลพบุรี, BCR = 3.11 และ
พันธุ์เชียงใหม่ 60, BCR = 2.18) และข้าวโพดฝักสด (BCR = 1.88) เป็น เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวนาปรัง  (BCR = 
1.27 และ 1.59) จังหวัดลพบุรี พบว่า พืชอายุสั้นที่มีศักยภาพ คือ ข้าวโพดฝักสด (พันธุ์พันธุ์บิ๊กไวท์ 852, BCR = 
2.92 และ 3.11 และพันธุ์พันธุ์ไวโอเล็ท ไวท์ 926, BCR = 3.23 และ 2.87)  จังหวัดสระบุรี  พบว่า พืชอายุสั้นที่มี
ศักยภาพ คือ ข้าวโพดฝักสด (พันธุ์พันธุ์บิ๊กไวท์ 852, BCR = 3.20)  ในขณะที่พ้ืนที่รับน้้าจังหวัดปทุมธานีและ
นนทบุรี พบว่า ระบบเกษตรผสมผสาน เป็นระบบเกษตรที่เหมาะสม โดยเฉพาะระบบการปลูกพืชที่มีไม้ผลเป็นพืช
หลักร่วมกับการปลูกผักและการเลี้ยงปลาในร่องสวนไว้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนใช้บริโภคในครัวเรือนหากเหลือ
จ้าหน่าย โดยการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรโดยเฉพาะการใช้สารชีว
ภัณฑ์เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีในระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษเพ่ือส่งตลาดตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ถั่วฝักยาว ท้าให้เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี มีผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 9 และ 61.8 ตามล้าดับ    
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ค าน า 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จัดว่าเป็นภัยคุกคามที่กัดกร่อนความมั่นคงและการพัฒนาของนานา
ประเทศ อีกท้ังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชากรโดยรวม และบั่นทอนความทุ่มเทของสังคม
นานาชาติที่จะต่อสู้กับความยากจน ตัวอย่างเช่น ผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ พบว่า ภายในปี ค.ศ. 2100 (พ.ศ. 
2643) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อาจจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 
ลดลงถึงร้อยละ 7 ต่อปี ระดับน้้าทะเลอาจจะเพ่ิมสูงขึ้นถึง 50 เซนติเมตร และสภาวะสุดขีดของลมฟ้าอากาศ เช่น 
อุทกภัย ภัยแล้ง และพายุหมุนเขตร้อน จะเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ ซึ่งล้วนแต่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคง
ทางด้านอาหาร (food security) และเกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ท้าให้ชุมชนในระดับรากหญ้าและประชากรที่
ยากจนนับล้าน ซึ่งมีความล่อแหลมสูงอยู่แล้ว ถูกบังคับให้ทนทุกข์ต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพ่ิมทวีคูณ 
(อัสมน, 2554) สอดคล้องกับรายงานแนวโน้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยของศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEA START) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พบว่า อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย  พ้ืนที่ที่จะมีอากาศร้อนจัดจะแพร่ขยายขึ้นมาก ช่วงเวลาอากาศร้อนจะ
ยาวนานขึ้น ฤดูหนาวหดสั้นลง ฤดูฝนคงระยะเวลาเดิม แต่ปริมาณน้้าฝนรายปีเพ่ิมสูงขึ้น และความผันผวนระหว่าง
ฤดู และระหว่างปีเพ่ิมสูงขึ้น (ศุภกร, 2557)  

ผลกระทบดังกล่าว จึงท้าให้เกิดภาวะน้้าท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณลุ่มน้้าต่างๆ ในหลายพ้ืนที่ของ
ประเทศไทยบ่อยครั้งขึ้น  การเกิดภัยพิบัติภัยฉับพลันนั้น เป็นภัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถยับยั้งได้ และเกิด
บ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน ในบริเวณพ้ืนที่เกือบทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะพ้ืนที่ราบลุ่มของลุ่มน้้าภาคกลาง มัก
ประสบปัญหาน้้าท่วมหลายจังหวัดในช่วงฤดูฝน โดยน้้าท่วมส่วนใหญ่มาจากสาเหตุฝนตกหนักในพ้ืนที่ภาคเหนือ ท้า
ให้ปริมาณน้้าไหลบ่าลงสู่ลุ่มน้้าสาขาแล้วไหลมารวมกันในลุ่มน้้าเจ้าพระยาและลุ่มน้้าป่าสัก ส่งผลให้พ้ืนที่นาราบลุ่ม
ภาคกลางมีระดับน้้าท่วมสูงและขยายวงกว้างมากขึ้น  

จากประเด็นปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของไทย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูก
ข้าวอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ระบบการผลิตไม่มีความยั่งยืน ทั้งด้านผลผลิต คุณภาพ และรายได้  เกษตรกรยังคงมีการ
พ่ึงพาปัจจัยภายนอกอยู่มาก ท้าให้มีรายได้ต่้า ผลผลิตด้อยคุณภาพ สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและสุขภาพเกษตรกร
อ่อนแอ ดังนั้น การจัดระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่รับน้้าภาคกลาง โดยเฉพาะพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลาง จึงจ้าเป็นต้อง
ด้าเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือสร้างความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างวิถีชีวิตเกษตรกรรายย่อยให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ ท้าให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน ชุมชนขาดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและก่อให้เกิด
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มลภาวะต่อสภาพแวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะการสร้างจิตส้านึกในด้านอนุรักษ์ดินและน้้า วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นท่ีรับน้้าภาคกลางของประเทศไทย 
   

วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ ์
1. เมล็ดพันธุ์พืชอายุสั้น 
2. ปุ๋ยเคม ี
3. สารก้าจดัวัชพืช 
4. สารเคมีป้องกันก้าจัดแมลงศัตรู 
วิธีการ 

ด้าเนินการในพ้ืนที่รับน้้าภาคกลางน้าร่อง (floodway) พ้ืนที่ด้าเนินการได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี 
อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี และปทุมธานี นนทบุรี โดยน้าผลการส้ารวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศษ์เกษตรในพ้ืนที่
เป้าหมายภาคกลาง  เพ่ือวางแผนการจัดระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่รับน้้าภาคกลางหลังน้้าลด โดยยึดหลัก
ระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลัก โดยการทดสอบปลูกพืชล้มลุกอายุสั้นสร้างรายได้ในช่วงหลังน้้าลด ได้แก่ พืช
ไร่ อายุสั้น เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง พืชผัก เป็นต้น ดังรายละเอียดดังนี้ 
จังหวัดชัยนาท  

ได้พ้ืนที่เกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการทดลองในพ้ืนที่ ต.เขาแก้ว และ ต.หาดอาษา    อ.สรรพยา จ.
ชัยนาท เกษตรกรร่วมด้าเนินงาน 2 รายพื้นที่รายละ 1 ไร่ รวมพ้ืนที่ 2 ไร่ ดังนี้ 
แปลงที่ 1  นางร้าพึง  พลายวงศ์ ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ได้ด้าเนินทดสอบการปลูกพืชไร่อายุสั้นทดแทน
ข้าวนาปรังเสริมรายได้ คือ ถั่วเหลืองฝักสด โดยใช้ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม6่0 และพันธุ์ลพบุรี1 เตรียมแปลงปลูกโดย
ไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 1 ครั้ง ปลูกโดยการหว่านใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 12-15 กก./ไร่ คาดกลบ หรือแบบหยอดเป็นแถว
ระยะปลูก 25 x 25 ซม. พ่นสารเคมีก้าจัดวัชพืช ประเภทก่อนงอก ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16 - 16 - 8 อัตรา 25-30 กก./ไร่ 
พร้อมปลูก พ่นสารเคมปี้องกันก้าจัดแมลงตามค้าแนะน้า เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 70 - 75 วัน เปรียบเทียบกับการปลูก
ข้าวนาปรัง โดยใช้พันธุ์ กข 31 
แปลงที่ 2 นายธีรศักดิ์  เชเดช ต.หาดอาษา  อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เกษตรกรได้ด้าเนินทดสอบการปลูกพืชไร่อายุสั้น
ทดแทนข้าวนาปรังเสริมรายได้ คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมแปซิฟิก 999 
เตรียมดินโดยไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร ปลูกโดยหยอดเป็นแถว ระยะปลูก 75 X 25 ซม. อัตราเมล็ดพันธุ์ 3 - 4  กก./ไร่  
พ่นสารเคมีก้าจัดวัชพืช  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 50 กก./ไร่ พร้อมปลูก และใส่ปุ๋ยเคมสีูตร 46 - 0 - 0 
อัตรา 30 กก.ไร่หลังปลูก 20-25 วัน พ่นสารเคมปี้องกันก้าจัดแมลงตามค้าแนะน้า เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 110 - 120 วัน 
เปรียบเทียบกับการปลูกข้าวนาปรัง โดยใช้พันธุ์ กข 31 
จังหวัดสิงห์บุรี 

ได้พ้ืนที่เกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการทดลองในพ้ืนที่ ต.โพธิ์ชัย และ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
เกษตรกรร่วมด้าเนินงาน 2 รายพื้นที่รายละ 1 ไร่ รวมพ้ืนที่ 2 ไร่ ดังนี้ 
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แปลงที่  1. นางพานทอง ภู่แส ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  ได้ด้าเนินทดสอบการปลูกพืชไร่อายุสั้นทดแทนข้าว
นาปรังเสริมรายได้ คือ ข้าวโพดฝักสด  ใช้พันธุ์สวีทไวท์ 25 F1 การเตรียมดินโดยไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร และยกร่อง 
ปลูกโดยหยอดเป็นแถวระยะปลูก 75 X 25 ซม.อัตราเมล็ดพันธุ์ 1.5 กก./ไร่ พ่นสารเคมีก้าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
15 - 15 - 15 อัตรา 50 กก./ไร่ พร้อมปลูก สูตร 46 - 0 - 0 อัตรา 50 กก.ไร่ อัตรา 50 กก./ไร่ อายุ 20 วันและ 
อัตรา 25 กก./ไร่ เมื่ออายุ 40-45 วัน พ่นสารเคมปี้องกันก้าจัดแมลงตามค้าแนะน้า เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 63 - 65 วัน 
แปลงที่  2. นายวิชัย  เหล็กแพงวงศ์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  ด้าเนินการเช่นเดียวกับแปลงที่  1 
เปรียบเทียบกับการปลูกข้าวนาปรัง โดยใช้พันธุ์ กข 31    
จังหวัดอ่างทอง 

ได้พ้ืนที่เกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการทดลองในพ้ืนที่ ต.ชัยฤทธิ์  อ.ไชโย จ.อ่างทอง เกษตรกรร่วม
ด้าเนินงาน 2 รายพื้นที่รายละ 1 ไร่ รวมพ้ืนที่ 2 ไร่ ดังนี้   
แปลงที่ 1. นางนพรัตน์  โตจาด ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ได้ด้าเนินทดสอบการปลูกพืชไร่อายุสั้นทดแทนข้าวนา
ปรังเสริมรายได้ คือ ถั่วเหลืองฝักสด  ใช้พันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 เตรียมแปลงปลูกโดยไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 
1-2 ครั้ง ปลูกโดยหว่านเมล็ดพันธุ์อัตรา 15 กก./ไร่ แล้วคาดกลบ หรือแบบหยอดเป็นแถวระยะปลูก 25 x 25 ซม. 
พ่นสารเคมีก้าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก   ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30 กก./ไร่พร้อมปลูก  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46 -
0 -0 อัตรา 20 กก./ไร่ ใส่เมื่ออายุ 50 วัน  พ่นสารเคมีป้องกันก้าจัดแมลงตามค้าแนะน้า เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 70 - 75 
วัน เปรียบเทียบกับการปลูกข้าวนาปรัง โดยใช้พันธุ์ กข 31 
แปลงที่ 2 นายณรงค์  เอ่ียมสะอาด  ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ได้ด้าเนินทดสอบการปลูกพืชไร่อายุสั้นทดแทน
ข้าวนาปรังเสริมรายได้ คือ ถั่วเหลืองฝักสด  ใช้พันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา
เช่นเดียวกับแปลงที่ 1 และข้าวโพดฝักสด ใช้พันธุ์บิ๊คไวท์852 เตรียมแปลงปลูกโดยไถดะ 1 ครั้ง ไถแปรและยกร่อง 
ปลูกโดยหยอดเป็นแถวระยะปลูก 75x25 ซม. พ่นสารเคมีก้าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ 
พร้อมปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กก./ไร่ อัตรา 50กก./ไร่ อายุ 20 วันและ อัตรา 25 กก./ไร่ เมื่ออายุ 
40-45 วัน พ่นสารเคมีก้าจัดศัตรพืูชตามค้าแนะน้า เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 63 - 65 วัน เปรียบเทียบกับการปลูกข้าวนา
ปรัง โดยใช้พันธุ์ กข 31 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ได้พ้ืนที่เกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการทดลองในพ้ืนที่ ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
เกษตรกรร่วมด้าเนินงาน 2 ราย พ้ืนที่รายละ 1 ไร่ รวมพ้ืนที่ 2 ไร่ ดังนี้ 
แปลงที่  1. นายจ้านันท์  นาคประดับ  ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ไดด้้าเนินทดสอบการปลูกพืช
ไร่อายุสั้นทดแทนข้าวนาปรังเสริมรายได้ คือ ถั่วเหลืองฝักสด  ใช้พันธุ์ลพบุรี 1 เตรียมแปลงปลูกโดยไถดะ 1 ครั้ง ไถ
แปร 1 ครั้ง ปลูกโดยวิธีหว่านเมล็ดพันธุ์อัตรา 15 กก./ไร่ หรือแบบหยอดเป็นแถว ระยะปลูก 25 x 25 ซม. พ่น
สารเคมีก้าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก   ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 25 - 30 กก./ไร่ พร้อมปลูก และใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 46 -0 -0 อัตรา 20 กก./ไร่ ใส่เมื่ออายุ 50 วัน พ่นสารเคมกี้าจัดศัตรูพืชตามค้าแนะน้า เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 75 - 
80 วัน เปรียบเทียบกับการปลูกข้าวนาปรัง โดยใช้พันธุ์ กข 31 
แปลงที่  2.  นายล้าเพย  ใยบ้ารุง ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ได้ด้าเนิน
ทดสอบการปลูกพืชไร่อายุสั้นทดแทนข้าวนาปรังเสริมรายได้ คือ ถั่วเหลืองฝักสด  ใช้พันธุ์เชียงใหม่ 60 วิธีการปลูก
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และปฏิบัติดูแลรักษาเช่นเดียวกับแปลงที่ 1 และข้าวโพดฝักสด ใช้พันธุ์บิ๊คไวท์852 วิธีการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา
เช่นเดียวกับจังหวัดอ่างทอง แปลงที่ 2 เปรียบเทียบกับการปลูกข้าวนาปรัง โดยใช้พันธุ์ กข 31 
จังหวัดลพบุร ี

ไดด้้าเนินงานแปลงต้นแบบการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวในพ้ืนที่รับน้้า (พ้ืนที่นา) ในพ้ืนที่นาของเกษตรกร อ.
ท่าวุ้ง และ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จ้านวน 2 ราย พ้ืนที่รายละ 1 ไร่ รวมพ้ืนที่ 2 ไร่ ดังนี้ 
แปลงที่ 1 ด้าเนินการในพ้ืนทีน่าเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยวข้าวที่ ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
จ้านวน 2 พันธุ์ คือ พันธุ์บิ๊กไวท์ 852 และไวโอเล็ท ไวท์ 926 โดยใช้ระยะปลูก 80x25 ซม. และ 75x25 ซม. 
ตามล้าดับ ใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรา 10-8-15 กก. N-P2O5-K2O ต่อไร่ โดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 และ 0-0-60 รองพ้ืน
ก่อนปลูก และใส่ปุ๋ยยูเรียในอัตราไนโตรเจนที่เหลืออีกครั้งเมื่อข้าวโพดอายุ 30 วันหลังปลูก พ่นสารเคมีก้าจัดศัตรพืูช
ตามค้าแนะน้า เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 60 - 65 วัน 
แปลงที่ 1 ด้าเนินการในพ้ืนที่นาเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยวข้าวที่ ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
จ้านวน 2 พันธุ์ คือ พันธุ์บิ๊กไวท์ 852 และไวโอเล็ท ไวท์ 926 ส้าหรับวิธีการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษากระท้า
เช่นเดียวกับแปลงที่ 1 
จังหวัดสระบุรี 

ได้ด้าเนินงานแปลงต้นแบบการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวในพ้ืนที่รับน้้า (พ้ืนที่นา) ในพ้ืนที่นาเกษตรกร อ.พระ
พุทธบาท จ.สระบุรี จ้านวน 3 แปลง พ้ืนทีแ่ปลงละ 1 ไร่ รวมพ้ืนที่ 3 ไร่ โดยปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์บิ๊กไวท์ 
852 โดยใช้ระยะปลูก 75x25 ซม. ใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรา 10-8-15 กก. N-P2O5-K2O ต่อไร่ โดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 
และ 0-0-60 รองพ้ืนก่อนปลูก และใส่ปุ๋ยยูเรียในอัตราไนโตรเจนที่เหลืออีกครั้งเมื่อข้าวโพดอายุ 30 วันหลังปลูก พ่น
สารเคมีก้าจัดศัตรพืูชตามค้าแนะน้า เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 60 - 65 วัน 
จังหวัดปทุมธานี 

ได้คัดเลือกเกษตรกรที่ ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี จ้านวน 1 ราย  คือ นายสายหยุด  แจ่มจ้ารัส 
และคัดเลือกเกษตรกร ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จ้านวน 1 รายคือ นายเมธา มหาเวท  เป็นแปลงทดสอบ
ระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนโดยเน้นระบบการปลูกพืชผักที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง แต่อย่างไรก็ตามแปลงที่ 2  
คือ นายเมธา มหาเวท ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เดิมลูกชายเป็นผู้ดูแลแปลง แต่ต่อมาเปลี่ยนใจไปท้างาน
ในนิคมอุตสาหกรรม เกษตรกรจึงต้องเปลี่ยนจากการปลูกผักเพ่ือขายกลายเป็นปลูกผักสวนครัวเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน  
จังหวัดนนทบุรี 

ได้คัดเลือกเกษตรกรหมู่ 4 ต้าบลทวีวัฒนา อ้าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จ้านวน 2 ราย คือ แปลงที่ 1 
นางสวง พ่ึงเกิด และแปลงที่ 2  นางธารณี ศรีเพ็ญ  เป็นแปลงทดสอบระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนโดยเน้นระบบ
การปลูกพืชผักที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง แต่อย่างไรก็ตาม  แปลงที่ 2 นางธารณี ศรีเพ็ญ ได้รับผลกระทบจาก
ฝนทิ้งช่วงต้นฤดู (เมษายน – พฤษภาคม) อากาศร้อนจัด มีลมแรงท้าให้ไม้รวกที่ท้าค้างถั่ว และต้นถั่วล้มนอกจากนี้
ยังมีปัญหาน้้าทะเลหนุนท้าให้น้้าในร่องสวนซึ่งรับน้้ามาจากแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นน้้ากร่อย จึงท้าให้ถั่วฝักยาวได้รับ
ความเสียหาย เกษตรกรจึงเปลี่ยนอาชีพไปเป็นแม่ค้าแทน  ในขณะที่นางสวง พึ่งเกิด ประสบปัญหาเดียวกัน   แต่
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นางสวงมีต้นกล้วยเป็นไม้บังลม และมีสระน้้าในพ้ืนที่จึงสามารถใช้ทดแทนน้้าจากแม่น้้าในช่วงที่เกิดสภาวะน้้ากร่อย 
ท้าให้ผลผลิตถั่วฝักยาวได้รับความเสียหายน้อยกว่า 

 

ระยะเวลา (เริ่มต้น-ส้ินสุด) 
ระยะเวลาเริ่มต้น  ตุลาคม 2556    สิ้นสุด  กันยายน  2558         รวม       2            ปี 

 
สถานที่ด าเนินการ 

ศึกษาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนพื้นที่รับน้้าภาคกลาง (floodway) น้าร่อง ดังนี้ 
1) จังหวัดชัยนาท ได้แก่  อ้าเภอสรรพยา 
2) จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่  อ้าเภออินทร์บุรี 
3) จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ อ้าเภอไชโย  
4) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ อ้าเภอบ้านแพรก 
5) จังหวัดลพบุรี ได้แก่ อ้าเภอท่าวุ้งและบ้านหมี่ 
6) จังหวัดสระบุรี ได้แก่ อ้าเภอพระพุทธบาท 
7) จังหวัดปทุมธานี ได้แก่  อ้าเภอหนองเสือ   
8) จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อ้าเภอไทรน้อย  
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จังหวัดชัยนาท 
แปลงที่ 1 นางร้าพึง  พลายวงศ์ 40  ม.6 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท  ผลการวิเคราะห์ดิน พบว่า ดินมีเนื้อดิน
ร่วนเหมาะส้าหรับปลูกพืชไร่หลังนา ลักษณะดินเป็นกรด (pH < 7.0 ) มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีปริมาณ
อินทรีย์วัตถุปานกลาง มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง ปริมาณโพแทสเซียมปานกลาง (ตารางที่ 1) ผลการทดลองพบว่า  
ข้าวนาปรังพันธุ์ กข 31 ให้ผลผลิตเมล็ด 800 กก./ไร่ ราคาขาย 6 บาท/กก. มีรายได้ 4,800 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 
3,020 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 1,780 บาท/ไร่ หลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีมีการปลูกพืชหลังนาทดแทนนาปรังเสริมรายได้ 
คือ ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 60 ให้ผลผลิตฝักสด 848 กก./ไร่ ราคาขาย 15 บาท/กก. มีรายได้รวม 12,720 
บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 3,590 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 9,130 บาท/ไร่ ในขณะที่พันธุ์ลพบุรี 1 ให้ผลผลิตฝักสด 570 
กก./ไร่ ราคาขาย 15 บาท/กก. มีรายได้รวม 8,550 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 2,420 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 6,130 
บาท/ไร่ (ตารางท่ี 2)  
 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรนางร้าพึง  พลายวงศ์ 40  ม.6 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท           
ปี 2557 
 

PH 
(1:1) 

Total N 
(%) 

EC (1:5) 
ds/m at 25C 

อินทรียวัตถุ
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โพแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 
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6.66 0.062 0.13 1.23 33 87 ดินร่วน 
 
ตารางท่ี 2  ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิ และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของข้าวและถั่วเหลืองฝัก
สดที่แปลงเกษตรกรนางร้าพึง  พลายวงศ์ ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ปี 2557-58 
 

ชนิดพืช/พันธุ์ 
ผลผลิต  
(กก./ไร่) 

รายไดร้วม  
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

ข้าว (กข.31) 800 4,800 3,020 1,780 1.59 
ถั่วเหลืองฝักสด (ลบ.1) 570 8,550 2,420 6,130 3.53 
ถั่วเหลืองฝักสด (ชม.60) 848 12,720 3,590 9,130 3.54 
 
แปลงที่ 2 นายธีรศักดิ์ เชเดช 59/1 หมู่ 8 ต.หาดอาษา  อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ผลการวิเคราะห์ดิน พบว่า ดินมีเนื้อ
ดินร่วนปนเหนียวเหมาะส้าหรับปลูกพืชไร่หลังนา ลักษณะดินเป็นกรด (pH < 7.0 ) มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มี
ปริมาณอินทรีย์วัตถุปานกลาง มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง ปริมาณโพแทสเซียมสูง (ตารางที่ 3) ผลการทดลองพบว่า  
ข้าวนาปรังพันธุ์ กข 31 ให้ผลผลิตเมล็ด 780 กก./ไร่ ราคาขาย 7.50 บาท/กก. มีรายได้รวม 5,850 บาท/ไร่ ต้นทุน
ผันแปร 3,060 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 2,790 บาท/ไร่ หลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีมีการปลูกพืชหลังนาทดแทนนาปรัง
เสริมรายได้ คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แปซิฟิก 999 ให้ผลผลิตเมล็ด 1,871 กก./ไร่ ราคาขาย 5 บาท/กก. มีรายได้
รวม 9,355 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 3,350 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 6,005 บาท/ไร ่(ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรนายธีรศักดิ์  เชเดช 59/1 หมู่ 8 ต.หาดอาษา  อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ปี 
2557 
 

PH 
(1:1) 

Total N 
(%) 

EC (1:5) 
ds/m at 25C 

อินทรียวัตถุ
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โพแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.59 0.069 0.23 1.38 46 161 ดินร่วนปนเหนียว 
 

ตารางท่ี 4  ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของข้าวและข้าวโพดฝักสด
ที่แปลงเกษตรกรนายธีรศักดิ์  เชเดช ต.หาดอาษา  อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ปี 2557-58 
 

ชนิดพืช/พันธุ์ 
ผลผลิต  
(กก./ไร่) 

รายไดร้วม  
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

ข้าว (กข.31) 780 5,850 3,060 2,790 1.91 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (แปซิฟิค999) 1,871 9,355 3,350 6,005 2.79 
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จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ถั่วเหลืองฝักสด (พันธุ์เชียงใหม่ 60, BCR = 3.54) และพันธุ์ลพบุรี 1 

,BCR = 3.53) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (BCR = 2.79) เป็นพืชอายุสั้นที่มีศักยภาพและเหมาะส้าหรับใช้ปลูกในพ้ืนที่รับ
น้้าจังหวัดชัยนาท เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวนาปรัง  (BCR = 1.59 และ 1.91) แต่อย่างไรก็ตามการปลูกถั่วเหลืองฝัก
สดจะต้องค้านึงถึงความต้องการของตลาดเป็นล้าดับแรก  ในขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีตลาดรองรับค่อนข้างมาก แต่
เป็นพืชที่มีอายุค่อนข้างยาว (100-120 วัน) จึงมีข้อข้อจ้ากัดเรื่องน้้า 
  
จังหวัดสิงห์บุรี 
แปลงที่ 1 นางพานทอง ภู่แส 30/1 ม.1 ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ผลการวิเคราะห์ดิน พบว่า ดินมีเนื้อดินร่วน
ปนเหนียวเหมาะส้าหรับปลูกพืชไร่หลังนา ลักษณะดินเป็นด่าง (pH > 7.0 ) มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีปริมาณ
อินทรีย์วัตถุต่้า มีปริมาณฟอสฟอรัสปานกลาง  ปริมาณโพแทสเซียมต่้า (ตารางที่ 5) ผลการทดลองพบว่า  ข้าวนา
ปรังพันธุ์ กข 31 ให้ผลผลิตเมล็ด 998 กก./ไร่ ราคาขาย 7.2 บาท/กก. มีรายได้ 7,186 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 
2,930 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 4,256 บาท/ไร่ หลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีมีการปลูกพืชหลังนาทดแทนนาปรังเสริมรายได้ 
คือ ข้าวโพดฝักสดพันธุ์สวีทไวท์ 25 F1 ให้ผลผลิตฝักสด 734 กก./ไร่ ราคาขาย 15 บาท/กก. มีรายได้รวม 11,010 
บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 3,002 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 8,008 บาท (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรนางพานทอง ภู่แส 30/1 ม.1 ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ปี 2557  
 

pH 
(1:1) 

Total N 
(%) 

EC (1:5) 
ds/m at 25C 

อินทรียวัตถุ
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โพแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

7.63 0.045 0.19 0.90 18 56 ดินร่วนปนเหนียว 
 
ตารางท่ี 6  ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของข้าวและข้าวโพดฝักสด
ที่แปลงเกษตรกรนางพานทอง ภู่แส ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ปี 2557-58 
 

ชนิดพืช/พันธุ์ 
ผลผลิต  
(กก./ไร่) 

รายไดร้วม  
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

ข้าว (กข.31) 998 7,186 2,930 4,256 2.45 
ข้าวโพดฝักสด(สวีทไวท์25 F1) 734 11,010 3,002 8,008 3.66 
 
แปลงที่ 2. นายวิชัย  เหล็กแพงวงศ์ 74/1 ม. 8 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  พบว่า ดินมีเนื้อดินร่วนเหนียวปน
ทรายเหมาะส้าหรับปลูกพืชไร่หลังนา ลักษณะดินเป็นกรด (pH < 7.0 ) มีความอุดมสมบูรณ์ต้่า มีปริมาณ
อินทรีย์วัตถปุานกลาง  มีปริมาณฟอสฟอรัสต่้า  ปริมาณโพแทสเซียมต้่า (ตารางท่ี 7) ผลการทดลองพบว่า  ข้าวนา
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ปรังพันธุ์ กข 31 ให้ผลผลิต 950 กก./ไร่ ราคาขาย 8.0 บาท/กก. มีรายได้ 7,600 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 3,520 
บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 4,080 บาท/ไร่ หลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีมีการปลูกพืชหลังนาทดแทนนาปรังเสริมรายได ้ คือ 
ข้าวโพดฝักสดพันธุ์สวีทไวท์ 25 F1 ให้ผลผลิตฝักสด 733 กก./ไร่ ราคาขาย 15 บาท/กก. มีรายได้ 10,995 บาท/ไร่ 
ต้นทุนผันแปร 3,480 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 7,515 บาท (ตารางท่ี 8) 
 
 
 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรนายวิชัย  เหล็กแพงวงศ์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  ปี 2557 
 

PH 
(1:1) 

Total N 
(%) 

EC (1:5) 
ds/m at 25C 

อินทรียวัตถุ
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โพแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

6.88 0.068 0.11 1.36 9 47 ดินร่วนเหนียวปนทราย 
 
ตารางท่ี 8  ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของข้าวและข้าวโพดฝักสด
ที่แปลงเกษตรกรนายวิชัย  เหล็กแพงวงศ์ 74/1 ม. 8 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  ปี 2557-58 
 

ชนิดพืช/พันธุ์ 
ผลผลิต  
(กก./ไร่) 

รายไดร้วม  
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

ข้าว (กข.31) 950 7,600 3,520 4,080 2.16 
ข้าวโพดฝักสด(สวีทไวท์25 F1) 733 10,995 3,480 7,515 3.16 

 
จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ข้าวโพดฝักสด โดยเฉพาะข้าวโพดข้าวเหนียว (BCR = 3.66 และ 

3.16)  เป็นพืชอายุสั้นที่มีศักยภาพและเหมาะส้าหรับใช้ปลูกในพ้ืนที่รับน้้าจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวนา
ปรัง  (BCR = 2.45 และ 2.16) แต่อย่างไรก็ตามการปลูกข้าวโพดฝักสดจะต้องค้านึงถึงความต้องการของตลาด เป็น
ล้าดับแรก 
 
จังหวัดอ่างทอง 
แปลงที่ 1 นางนพรัตน์  โตจาด ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง  ผลการวิเคราะห์ดิน พบว่า ดินมีเนื้อดินร่วนปนเหนียว
เหมาะส้าหรับปลูกพืชไร่หลังนา ลักษณะดินเป็นด่าง (pH > 7.0 ) มีความอุดมสมบูรณ์สูง  มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูง 
มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง  ปริมาณโพแทสเซียมปานกลาง (ตารางท่ี 9) ผลการทดลองพบว่า  ข้าวนาปรังพันธุ์ กข 31  
ให้ผลผลิต 833 กก./ไร่ ราคาขาย 5.5 บาท/กก. มีรายได้ 4,582 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 3,980 บาท/ไร่ มีรายได้
สุทธิ 602 บาท/ไร่ หลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีมีการปลูกพืชหลังนาทดแทนนาปรังเสริมรายได้ คือ ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์
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เชียงใหม่ 60 ให้ผลผลิตฝักสด 750 กก./ไร่ ราคาขาย 15 บาท/กก. มีรายไดร้วม 11,250 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 
4,565 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 6,685 บาท/ไร่ (ตารางท่ี 10) 
   
ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรนางนพรัตน์ โตจาด ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง  ปี 2557 
 

pH 
(1:1) 

Total N 
(%) 

EC (1:5) 
ds/m at 25C 

อินทรียวัตถุ
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โพแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

7.34 0.121 0.32 2.42 47 90 ดินร่วน 
  
 
 
 
 
  
ตารางท่ี 10  ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของข้าวและถ่ัวเหลืองฝัก
สดที่แปลงเกษตรกรนางนพรัตน์  โตจาด 40/1 หมู่ 6 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง  ปี 2557-58 
 

ชนิดพืช/พันธุ์ 
ผลผลิต  
(กก./ไร่) 

รายไดร้วม  
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

ข้าว (กข.31) 833 4,582 3,980 602 1.15 
ถั่วเหลืองฝักสด (ชม.60) 750 11,250 4,565 6,685 2.64 
  
แปลงที่ 2 นายณรงค์  เอ่ียมสะอาด  ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ผลการวิเคราะห์ดิน พบว่า ดินมีเนื้อดินร่วน
เหมาะส้าหรับปลูกพืชไร่หลังนา ลักษณะดินเป็นด่าง (pH > 7.0 ) มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  มีปริมาณ
อินทรีย์วัตถปุานกลาง มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงมาก  ปริมาณโพแทสเซียมปานกลาง (ตารางท่ี 11) ผลการทดลอง
พบว่า  ข้าวนาปรังพันธุ์ กข 31 ให้ผลผลิตเมล็ด 650 กก./ไร่ ราคาขาย 7.0 บาท/กก. มีรายได้ 4,550 บาท/ไร่ 
ต้นทุนผันแปร 3,600 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 950 บาท/ไร่  หลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีมีการปลูกพืชหลังนาทดแทนนา
ปรังเสริมรายได้ คือ ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 60 ให้ผลผลิตฝักสด 695 กก./ไร่ ราคาขาย 13 บาท/กก. มี
รายไดร้วม 9,035 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 4,550 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 4,485 บาท/ไร่  และข้าวโพดฝักสดพันธุ์852  
ให้ผลผลิตฝักสด 486 กก./ไร่ ราคาขาย 20 บาท/กก. มีรายได้รวม 9,720 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 3,850 บาท/ไร่ มี
รายได้สุทธิ 5,870 บาท/ไร่ (ตารางที่ 12)  
 
ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรนายณรงค์  เอ่ียมสะอาด ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง  ปี 2557 
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pH 
(1:1) 

Total N 
(%) 

EC (1:5) 
Ds/mat 25C 

อินทรียวัตถุ
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โพแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

7.35 0.078 0.22 1.55 75 87 ดินร่วน 
 

ตารางท่ี 12  ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของข้าว ถั่วเหลืองฝักสด 
และข้าวโพดฝักสดที่แปลงเกษตรกรนายณรงค ์เอ่ียมสะอาด ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง  ปี 2557-58 
 

ชนิดพืช/พันธุ์ 
ผลผลิต  
(กก./ไร่) 

รายไดร้วม  
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

ข้าว (กข.31) 650 4,550 3,600 950 1.26 
ถั่วเหลืองฝักสด (ชม.60) 750 11,250 4,565 6,685 2.46 

ข้าวโพดฝักสด (บิ๊คไวท์852) 486 9,720 3,850 5,870 2.52 
 

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ถั่วเหลืองฝักสด (พันธุ์เชียงใหม่ 60, BCR = 2.64 และ 2.46) และ
ข้าวโพดฝักสด (BCR = 2.52) เป็นพืชอายุสั้นที่มีศักยภาพและเหมาะส้าหรับใช้ปลูกในพ้ืนที่รับน้้าจังหวัดอ่างทอง 
เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวนาปรัง  (BCR = 1.15 และ 1.26) แต่อย่างไรก็ตามการปลูกถั่วเหลืองฝักสดและข้าวโพดฝัก
สดจะต้องค้านึงถึงความต้องการของตลาดเป็นล้าดับแรก   
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แปลงที่ 1 นายจ้านันท์  นาคประดับ ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ผลการวิเคราะห์ดิน พบว่า ดินมี
เนื้อดินร่วนปนเหนียวเหมาะส้าหรับปลูกพืชไร่หลังนา ลักษณะดินเป็นกรด (pH < 7.0 ) มีความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลาง  มีปริมาณอินทรีย์วัตถุปานกลาง  มีปริมาณฟอสฟอรัสต่้า  ปริมาณโพแทสเซียมปานกลาง (ตารางท่ี 13) ผล
การทดลองพบว่า  ข้าวนาปรังพันธุ์ กข 31 ให้ผลผลิตเมล็ด 1,000 กก./ไร่ ราคาขาย 6.6 บาท/กก. มีรายได้ 6,600 
บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 5,210 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 1,390 บาท/ไร่ หลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีมีการปลูกพืชหลังนา
ทดแทนนาปรังเสริมรายได้ คือ ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ลพบุรี 1 ให้ผลผลิตฝักสด 600 กก./ไร่ ราคาขาย 20 บาท/กก. 
มีรายไดร้วม 12,000 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 3,860 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 8,140 บาท/ไร่ (ตารางท่ี 14) 
 
ตารางท่ี 13  ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรนายจ้านันท์  นาคประดับ ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.
พระนครศรีอยุธยา ปี 2557 
 

PH 
(1:1) 

Total N 
(%) 

EC (1:5) 
ds/m at 25C 

อินทรียวัตถุ
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โพแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 



 

12 
 

12 

6.58 0.094 0.06 1.88 8 64 ดินร่วนปนดินเหนียว 
   
ตารางท่ี 14  ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของข้าวและถั่วเหลืองฝัก
สด ที่แปลงเกษตรกรนายจ้านันท์  นาคประดับ ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2557-58 
 

ชนิดพืช/พันธุ์ 
ผลผลิต  
(กก./ไร่) 

รายไดร้วม  
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

ข้าว (กข.31) 1,000 6,600 5,210 1,390 1.27 
ถั่วเหลืองฝักสด (ลบ.1) 600 12,000 3,860 8,140 3.11 

 
แปลงที่  2.  นายล้าเพย  ใยบ้ารุง ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ผลการวิเคราะห์ดิน พบว่า ดินมี
เนื้อดินเหนียวเหมาะส้าหรับปลูกพืชไร่หลังนาน้อย จ้าเป็นต้องเตรียมแปลงอย่างดีและยกร่องปลูกเพ่ือให้มีการระบาย
น้้าที่ดี ลักษณะดินเป็นกรด (pH < 7.0 ) มีความอุดมสมบูรณ์สูง  มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูง  มีปริมาณฟอสฟอรัสปาน
กลาง  ปริมาณโพแทสเซียมสูง (ตารางที่ 15) ผลการทดลองพบว่า  ข้าวนาปรังพันธุ์ กข 31 ให้ผลผลิตเมล็ด 696 
กก./ไร่ ราคาขาย 7.40 บาท/กก. มีรายได้รวม 5,150 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 3,237 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 1,913 
บาท/ไร่ หลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีมีการปลูกพืชหลังนาทดแทนนาปรังเสริมรายได้ คือ ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 60 
ให้ผลผลิตฝักสด 1,280 กก./ไร่ ราคาขาย 10 บาท/กก. มีรายได้รวม 12,800 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 5,870 บาท/ไร่ 
รายได้สุทธิ 6,930 บาท/ไร่ และข้าวโพดฝักสดพันธุ์บิ๊กไวท์ 852 ให้ผลผลิตฝักสด 1,387 กก./ไร่ ราคาขาย 10 บาท/
กก. มีรายได้รวม 13,870 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 7,380 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 6,490 บาท/ไร่ (ตารางท่ี 16) 
 
ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรนายล้าเพย  ใยบ้ารุง ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 
2557 
 

pH 
(1:1) 

Total N 
(%) 

EC (1:5) 
ds/m at 25C 

อินทรียวัตถุ
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm) 

โพแทสเซียม 
(ppm) 

เนื้อดิน 

4.99 0.169 0.18 3.38 14 130 ดินเหนียว 
 
ตารางท่ี 16  ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของข้าว ถั่วเหลืองฝักสด 
และข้าวโพดฝักสดที่แปลงเกษตรกรนายล้าเพย  ใยบ้ารุง ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2557-58 
 

ชนิดพืช/พันธุ์ 
ผลผลิต  
(กก./ไร่) 

รายไดร้วม  
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

ข้าว (กข.31) 696 5,150 3,237 1,913 1.59 
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ถั่วเหลืองฝักสด (ชม.60) 1,280 12,800 5,870 6,930 2.18 
ข้าวโพดฝักสด (บิ๊คไวท์852) 1,387 13,870 7,380 6,490 1.88 

  
จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ถั่วเหลืองฝักสด (พันธุ์ลพบุรี, BCR = 3.11 และพันธุ์เชียงใหม่ 60, 

BCR = 2.18) และข้าวโพดฝักสด (BCR = 1.88) เป็นพืชอายุสั้นที่มีศักยภาพและเหมาะส้าหรับใช้ปลูกในพื้นที่รับน้้า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวนาปรัง  (BCR = 1.27 และ 1.59) แต่อย่างไรก็ตามการปลูกถั่ว
เหลืองฝักสดและข้าวโพดฝักสดจะต้องค้านึงถึงความต้องการของตลาดเป็นล้าดับแรก   
 
จังหวัดลพบุร ี
แปลงที่ 1 ผลการด้าเนินงานของเกษตรกรที ่ ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พบว่า ข้าวโพดฝักสดพันธุ์บิ๊กไวท์ 852 ให้
ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,464 กก./ไร่ ผลผลิตปอกเปลือกเฉลี่ย 981 กก./ไร่  ราคาขายผลผลิตปอกเปลือกเฉลี่ย 13 
บาท/กก. มีรายไดร้วม 19,032 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 6,513 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 12,753 บาท/ไร่  ในขณะที่พันธุ์
ไวโอเล็ท ไวท์ 926 ให้ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,482 กก./ไร่ ผลผลิตปอกเปลือกเฉลี่ย  1,023 กก./ไร่ ราคาขาย
ผลผลิตปอกเปลือกเฉลี่ย 13 บาท/กก. มีรายไดร้วม 19,266 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 5,967 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 
13,299 บาท/ไร่  (ตารางท่ี 17) 

 
ตารางท่ี 17  ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของพันธุ์ข้าวโพดฝักสด
ของเกษตรกรที ่ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ปี 2557-58 
 

พันธุ์ข้าวโพดฝักสด 
ผลผลิตทั้ง
เปลือก  
(กก./ไร่) 

รายไดร้วม  
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

 พันธุ์บิ๊กไวท์ 852 1,464 19,032 6,513 12,753 2.92 
พันธุ์ไวโอเล็ท ไวท์ 926 1,482 19,266 5,967 13,299 3.23 

 
แปลงที่ 2 ผลการด้าเนินงานของเกษตรกรที ่ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี พบว่า ข้าวโพดฝักสดพันธุ์บิ๊กไวท์ 852 ให้
ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,644 กก./ไร่ ผลผลิตปอกเปลือกเฉลี่ย 1,115 กก./ไร่ ราคาขายผลผลิตปอกเปลือกเฉลี่ย 13 
บาท/กก. มีรายไดร้วม 21,372 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 6,877 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 14,495 บาท/ไร่  ในขณะที่พันธุ์
ไวโอเล็ท ไวท์ 926 ให้ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,816 กก./ไร่ และผลผลิตปอกเปลือกเฉลี่ย 1,184 กก./ไร่   ราคาขาย
ผลผลิตปอกเปลือกเฉลี่ย 13 บาท/กก. มีรายได้รวม 23,608 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 8,216 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 
15,392 บาท/ไร่  (ตารางท่ี 18) 
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ตารางท่ี 18  ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของพันธุ์ข้าวโพดฝักสดใน
แปลงเกษตรกรที ่ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ปี 2557-58 
 

พันธุ์ข้าวโพดฝักสด 
ผลผลิตทั้งเปลือก  

(กก./ไร่) 
รายไดร้วม  
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

 พันธุ์บิ๊กไวท์ 852 1,644 21,372 6,877 14,495 3.11 
พันธุ์ไวโอเล็ท ไวท์ 926 1,816 23,608 8,216 15,392 2.87 

 
จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ข้าวโพดฝักสด (พันธุ์ พันธุ์บิ๊กไวท์ 852, BCR = 2.92 และ 3.11 และ

พันธุ์พันธุ์ไวโอเล็ท ไวท์ 926, BCR = 3.23 และ 2.87) เป็นพืชอายุสั้นที่มีศักยภาพและเหมาะส้าหรับใช้ปลูกในพื้นที่
รับน้้าจังหวัดลพบุรี แต่อย่างไรก็ตามการปลูกข้าวโพดฝักสดจะต้องค้านึงถึงความต้องการของตลาดเป็นล้าดับแรก   
 
จังหวัดสระบุรี 

ผลการด้าเนินงานแปลงต้นแบบการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวหลังนาในพ้ืนที่รับน้้าของเกษตรกรที ่ ต.หนอง
แก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี จ้านวน  3 แปลง พบว่า ข้าวโพดฝักสดพันธุ์บิ๊กไวท์ 852 ให้ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย 
1,352 กก./ไร่ ผลผลิตปอกเปลือกเฉลี่ย 929 กก./ไร่  ราคาขายผลผลิตปอกเปลือกเฉลี่ย 13 บาท/กก. มีรายได้รวม 
17,580 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 5,500 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 12,080 บาท/ไร่  (ตารางท่ี 19) 

 
ตารางท่ี 19  ผลผลิต รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้สุทธิและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของข้าวโพดฝักสดพันธุ์
บิ๊กไวท์ 852 ในแปลงเกษตรกรที ่ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ปี 2557-58 

 

เกษตรกร 
ผลผลิตทั้งเปลือก  

(กก./ไร่) 
รายไดร้วม  
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

 แปลงที่ 1  1,199 15,587 4,600 10,987 3.38 

แปลงที่ 2  1,303 16,939 5,500 11,439 3.08 

แปลงที่ 3  1,555 20,215 6,400 13,815 3.16 

เฉลี่ย 1,352 17,580 5,500 12,080 3.20 

 
จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ข้าวโพดฝักสด (พันธุ์พันธุ์บิ๊กไวท์ 852, BCR = 3.20)  เป็นพืชอายุสั้น

ที่มีศักยภาพและเหมาะส้าหรับใช้ปลูกในพ้ืนที่รับน้้าจังหวัดสระบุรี  แต่อย่างไรก็ตามการปลูกข้าวโพดฝักสดจะต้อง
ค้านึงถึงความต้องการของตลาดเป็นล้าดับแรก   
 
จังหวัดปทุมธานี 



 

15 
 

15 

ผลการด้าเนินงานแปลงเกษตรกรนายสายหยุด  แจ่มจ้ารัส พบว่า แปลงระบบเกษตรกรได้ผลผลิตถั่วฝักยาว 
940 กก./ไร่ มีรายได้ 19,035 บาท/ไร่ (ขายผลผลิตได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.25 บาท) ต้นทุนการผลิตที่เป็นเงินสด 
4,220 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 14,815 บาท/ไร่ ส่วนแปลงทดสอบได้ผลผลิตถั่วฝักยาว 1,052 กก./ไร่ รายได้ 21,303 
บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิตที่เป็นเงินสด 5,160 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 16,143 บาท/ไร่ มากกว่าระบบของเกษตรกร 
ร้อยละ 9 ส่วนพริกข้ีหนูที่จะปลูกตามถั่วฝักยาว อยู่ระหว่างการเพาะกล้าเพ่ือรอการย้ายลงปลูกในแปลงใหญ่   จาก
การทดสอบพบว่าเกษตรกรให้ความสนใจในเรื่องสารชีวภัณฑ์อย่างมาก   เพราะเดิมเกษตรกรรายนี้มีพ้ืนฐานในเรื่อง
การท้าน้้าหมักสมุนไพรและปุ๋ยหมัก  จึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรข้างเคียง ดังนั้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2557 จึงได้พากลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ส่งยุโรป  จากหมู่  3,6 ต้าบลราษฎร์นิยม 
อ้าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีไปศึกษาดูงาน จ้านวน 10 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยเวิร์ดซึ่งเป็นบริษัทส่ง
ผักไปขายในยุโรปร่วมไปด้วย  หลังจากดูงานได้มีการสรุปบทเรียนจากการดูงาน  พบว่า เกษตรกรต้าบลราษฎร์นิยม
ยอมรับว่าได้ความรู้มากขึ้นในเรื่อง  

(1) การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก  
(2) การขุดลอกท้องร่องแล้วใช้ดินในท้องร่องมากลบโคนต้นพริกที่ปลูกบนร่องจะช่วยท้าให้พริกให้ผลผลิต

เพ่ิมข้ึนและยืดอายุการเก็บเกี่ยวให้นานขึ้น   
(3) การปักไม้รวกที่เป็นค้างถั่วฝักยาวให้เอียงประมาณ 60 องศาเพ่ือให้ฝักถ่ัวห้อยออกห่างจากต้นท้าให้เก็บ

ผลผลิตได้ง่ายขึ้น  
(4) การท้าน้้าหมักสมุนไพรสูตรต่างๆ 
(5)การปลูกผักสวนครัวข้างบ้านโดยใช้วัสดุเศษเหลือเช่นขวดพลาสติก เป็นต้น  
อย่างไรในด้านการน้ามาปฏิบัติในแปลงตนเอง พบว่า จะมีการน้าความรู้เรื่องการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก

(ก้าลังอยู่ระหว่างการเตรียมวัตถุดิบเพ่ือท้าปุ๋ยหมักของกลุ่มคาดว่าจะใช้ได้ต้นปี 2558) ส่วนที่มีการน้ามาใช้แล้ว
ยืนยันว่าได้ผลจริงคือ  การขุดลอกท้องร่องแล้วน้าดินมากลบโคนต้นพริก ช่วยยืดอายุการเก็บผลผลิตและท้าให้ได้ผล
ผลิตเพ่ิมมากข้ึน  และการท้าน้้าหมักสมุนไพรเพื่อป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพืช 

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ระบบเกษตรผสมผสาน เป็นระบบเกษตรที่เหมาะสมส้าหรับใช้ในพ้ืนที่
รับน้้าจังหวัดปทุมธานี  โดยเฉพาะระบบการปลูกพืชที่มีไม้ผลเป็นพืชหลักร่วมกับการปลูกผักและการเลี้ยงปลาใน
ร่องสวนไว้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนใช้บริโภคในครัวเรือนหากเหลือจ้าหน่าย โดยการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
ตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรโดยเฉพาะการใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีในระบบการผลิต
พืชผักปลอดสารพิษเพ่ือส่งตลาดตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะถั่วฝักยาว ท้าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นถึงร้อย
ละ 9    

 
จังหวัดนนทบุรี 

ผลการด้าเนินงานแปลงเกษตรกรนางสวง พ่ึงเกิด เกษตรกรหมู่ 4 ต้าบลทวีวัฒนา อ้าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี ผลการทดลอง พบว่า แปลงระบบเกษตรกรได้ผลผลิตถั่วฝักยาว 784 กก./ไร่ มีรายได้ 11,760 บาท/ไร่ 
(ขายผลผลิตได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15 บาท/ไร่) ต้นทุนการผลิตที่เป็นเงินสด 6,680 บาท/ไร่ ผลตอบแทน 5,080 บาท/
ไร่ ส่วนแปลงทดสอบได้ผลผลิตถั่วฝักยาว 892 กก./ไร่ มีรายได้ 13,380 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต 5,160 บาท/ไร่ 
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ผลตอบแทน 8,220 บาท/ไร่ มากกว่าระบบของเกษตรกร ร้อยละ 61.8 ภายหลังจากปลูกถั่วฝักยาว เกษตรกรจะ
ปลูกผักกินใบได้แก่ ผักกุยช่ายตาม  จากการทดสอบพบว่าเกษตรกรให้ความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตที่เข้าไป
แนะน้า โดยเฉพาะการใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีในช่วงที่ใกล้เก็บผลผลิต   เพราะให้ความปลอดภัย
ต่อตัวเกษตรกรและลดปัญหาเรื่องสารพิษตกค้างในผลผลิต  นอกจากนี้ยังได้ความรู้เรื่องการน้าสารเคมีมาผสมกัน  
ซ่ึงแต่เดิมเกษตรกรจะนิยมการผสมสารเคมีหลายชนิดในการฉีดพ่นครั้งหนึ่งท้าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูง 

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ระบบเกษตรผสมผสาน เป็นระบบเกษตรที่เหมาะสมส้าหรับใช้ในพ้ืนที่
รับน้้าจังหวัดนนทบุรี  โดยเฉพาะระบบการปลูกพืชที่มีไม้ผลเป็นพืชหลักร่วมกับการปลูกผักและการเลี้ยงปลาในร่อง
สวนไว้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนใช้บริโภคในครัวเรือนหากเหลือจ้าหน่าย โดยการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชตาม
ค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรโดยเฉพาะการใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีในระบบการผลิตพืชผัก
ปลอดสารพิษเพ่ือส่งตลาดตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะถั่วฝักยาว ท้าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 
61.8    
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากผลการทดลอง สามารถสรุประบบการปลูกพืชที่เหมาะสม ในพ้ืนทีร่ับน้้าภาคกลาง โดยการทดสอบ

ระบบการปลูกพืชไร่อายุสั้นหลังน้้าลด ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และข้าวโพด เปรียบเทียบกับข้าวนาปรัง ไดด้ังนี้   
พืชอายุสั้นที่มีศักยภาพและเหมาะส้าหรับใช้ปลูกในพ้ืนที่รับน้้าจังหวัดชัยนาท สามารถสรุปได้ว่า ถั่วเหลือง

ฝักสด (พันธุ์เชียงใหม่ 60, BCR = 3.54) และพันธุ์ลพบุรี 1 ,BCR = 3.53) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (BCR = 2.79) เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้าวนาปรัง  (BCR = 1.59 และ 1.91) แต่อย่างไรก็ตามการปลูกถั่วเหลืองฝักสดจะต้องค้านึงถึงความ
ต้องการของตลาดเป็นล้าดับแรก  ในขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีตลาดรองรับค่อนข้างมาก แต่เป็นพืชที่มีอายุค่อนข้าง
ยาว (100-120 วัน) จึงมีข้อข้อจ้ากัดเรื่องน้้า 

พืชอายุสั้นที่มีศักยภาพและเหมาะส้าหรับใช้ปลูกในพ้ืนที่รับน้้าจังหวัดสิงห์บุรี สามารถสรุปได้ว่า ข้าวโพดฝัก
สด โดยเฉพาะข้าวโพดข้าวเหนียว (BCR = 3.66 และ 3.16)  เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวนาปรัง  (BCR = 2.45 และ 
2.16) แต่อย่างไรก็ตามการปลูกข้าวโพดฝักสดจะต้องค้านึงถึงความต้องการของตลาด เป็นล้าดับแรก 

พืชอายุสั้นที่มีศักยภาพและเหมาะส้าหรับใช้ปลูกในพ้ืนที่รับน้้าจังหวัดอ่างทอง สามารถสรุปได้ว่า ถั่วเหลือง
ฝักสด (พันธุ์เชียงใหม่ 60, BCR = 2.64 และ 2.46) และข้าวโพดฝักสด (BCR = 2.52)  เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวนา
ปรัง  (BCR = 1.15 และ 1.26) แต่อย่างไรก็ตามการปลูกถั่วเหลืองฝักสดและข้าวโพดฝักสดจะต้องค้านึงถึงความ
ต้องการของตลาดเป็นล้าดับแรก   

พืชอายุสั้นที่มีศักยภาพและเหมาะส้าหรับใช้ปลูกในพ้ืนที่รับน้้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได้ว่า 
ถั่วเหลืองฝักสด (พันธุ์ลพบุรี, BCR = 3.11 และพันธุ์เชียงใหม่ 60, BCR = 2.18) และข้าวโพดฝักสด (BCR = 1.88) 
เป็น เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวนาปรัง  (BCR = 1.27 และ 1.59) แต่อย่างไรก็ตามการปลูกถั่วเหลืองฝักสดและ
ข้าวโพดฝักสดจะต้องค้านึงถึงความต้องการของตลาดเป็นล้าดับแรก   

พืชอายุสั้นที่มีศักยภาพและเหมาะส้าหรับใช้ปลูกในพื้นที่รับน้้าจังหวัดลพบุรี สามารถสรุปได้ว่า ข้าวโพดฝัก
สด (พันธุ์พันธุ์บิ๊กไวท์ 852, BCR = 2.92 และ 3.11 และพันธุ์พันธุ์ไวโอเล็ท ไวท์ 926, BCR = 3.23 และ 2.87) เป็น 
แต่อย่างไรก็ตามการปลูกข้าวโพดฝักสดจะต้องค้านึงถึงความต้องการของตลาดเป็นล้าดับแรก   
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พืชอายุสั้นที่มีศักยภาพและเหมาะส้าหรับใช้ปลูกในพ้ืนที่รับน้้าจังหวัดสระบุรี  สามารถสรุปได้ว่า ข้าวโพด
ฝักสด (พันธุ์พันธุ์บิ๊กไวท์ 852, BCR = 3.20)  เป็น แต่อย่างไรก็ตามการปลูกข้าวโพดฝักสดจะต้องค้านึงถึงความ
ต้องการของตลาดเป็นล้าดับแรก   

ระบบเกษตรผสมผสาน เป็นระบบเกษตรที่เหมาะสมส้าหรับใช้ในพ้ืนที่รับน้้าจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี  
โดยเฉพาะระบบการปลูกพืชที่มีไม้ผลเป็นพืชหลักร่วมกับการปลูกผักและการเลี้ยงปลาในร่องสวนไว้เป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนใช้บริโภคในครัวเรือนหากเหลือจ้าหน่าย โดยการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชตามค้าแนะน้าของกรม
วิชาการเกษตรโดยเฉพาะการใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีในระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษเพ่ือส่ง
ตลาดตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะถั่วฝักยาว ท้าให้เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี มีผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น
ถึงร้อยละ 9 และ 61.8 ตามล้าดับ    

 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1) น้าเสนอการฝึกอบรมพืชไร่หลังนาแก่นักวิชาการส่งเริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้

โครงการภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ 
2) น้าเสนอการฝึกอบรมพืชไร่หลังนาแก่นักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวของกรมการข้าว 
3) น้าเสนอการฝึกอบรมพืชไร่หลังนาแก่นักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรภายใต้โครงการขับเคลื่อน

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคเหนือตอนล่าง 
4) น้าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8  

 
เอกสารอ้างอิง 

ศุภกร ชินวรรโณ. 2557.  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนา.  
          ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 52 หน้า. 
อัสมน ลิ่มสกุล.  2554.  รายงานการสังเคราะห์และประมาลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของไทยครั้งท่ี 1: องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ. ส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. 240  หนา้. 
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