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บทคัดย่อ 

 
 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังนาจังหวดัยโสธร มีวตัถุประสงค์เพื่อหา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี และเป็นท่ียอมรับของเกษตรกร ด าเนินการในปี 2554-2556 ในพื้นท่ีเกษตรกร 5 
ราย ของต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลิงนกทา ประกอบด้วย 2 กรรมวิธีทดสอบ คือ กรรมวิธีแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตร และกรรมวิธีเกษตรกร ผลการทดลองพบวา่ กรรมวิธีแนะน าให้ผลผลิตเมล็ดขา้วโพดเฉล่ีย 1,235.6 กก./
ไร่ ในขณะท่ีวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเพียง 1,012.2 กก./ไร่ นอกจากน้ีกรรมวิธีเกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 
5,115 บาท/ไร่ ซ่ึงสูงกว่ากรรมวิธีแนะน าท่ีมีตน้ทุนการผลิตเพียง 4,685 บาท/ไร่ จึงท าให้กรรมวิธีแนะน าให้
ผลตอบแทนสุทธิ 4,986 บาท/ไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรท่ีให้ผลตอบแทนสุทธิ 2,803 บาท/ไร่ และจากการ
ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีการผลิตขา้วโพด
เล้ียงสัตวต์ามกรรมวธีิแนะน าของกรมวชิาการเกษตร แต่มีปัญหาเร่ืองเมล็ดพนัธ์ุหายาก และมีความยุง่ยากในการ
ผสมปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
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Abstract 
 
 A Testing on corn production technology for growing after rice in Yasothorn province was conducted 
in order to search the appropriate production technologies in the areas, and had been accepted by the farmers. 
It was carried out in 2011-2013 in 5 farmers,  fields of Bungkha sub-district, Learng Noktha district. There 
were 2 treatments; i.e. recommended method of Department of Agriculture (DOA) and farmer method. The 
results revealed that DOA recommended method gave the average grain yield at 1 ,235.6 kg/rai, whereas the 
farmer method gave only 1,012.2 kg/rai. On the other hand, farmer method gave a higher production cost 
(5,115 baht/rai) than recommended method (4,685 baht/rai). These led to recommended method obtained 
4,986 baht/rai of net benefit, which was greater than farmer method (2,803 baht/rai). According to the farmer,s 
acceptance, it was suggested that they were satisfied by the DOA recommended method. However, they were 
faced on the lacking of corn seeds in the areas, and the hardness of fertilizer mixing procedure as referred to 
soil analysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(Maize :Zea mays L.) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ร้อยละ94 เปอร์เซ็นตข์องผลผลิตขา้วโพดใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารสัตวข์องประเทศคุณสมบติัท่ีดีของขา้วโพด
เล้ียงสัตว์ท่ีควรส่งเสริมให้ปลูกในเขตพื้นท่ีแห้งแล้ง คือ อายุสั้ น ใช้น ้ าน้อย ผลผลิตสูง ราคาดี ส าหรับการ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีนาปรังปลูกสู่พื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวน์ั้น  สมชายและคณะ(2548) พบวา่การปลูกขา้วโพด
เล้ียงสัตวห์ลงันาสามารถประหยดัน ้ าชลประทานไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบัการท านาปรังในพื้นท่ี
เท่ากนั  ขา้วโพดสามารถปลูกไดใ้นดินเกือบทุกชนิดท่ีมีค่า PH 4-9  ดินท่ีมีค่าความเป็นกรดหรือด่างสูงจะท าให้
ธาตุอาหารเป็นพิษ จากการศึกษาจากนกัวิชาการต่างๆ พบวา่ PH ท่ีเหมาะสมกบัการให้ผลผลิตขา้วโพดท่ีดี จะมี
ความเป็นกรดเล็กน้อย มีค่า PH อยู่ในช่วง 6-7   (กรมวิชาการเกษตร,2553) การใชปุ๋้ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 จะช่วย
เพิ่มปริมาณรากประมาณร้อยละ15  รวมถึงช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ ร้อยละ10 และช่วยเพิ่มผลผลิตพืช
ประมาณร้อยละ5-10 และจะช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนใหก้บัปุ๋ยหมกัหรือดินบริเวณรอบๆรากพืช (จดหมายข่าว 
ผลิใบ ฉบบัท่ี 8 ประจ าเดือนกนัยายน,2553) จงัหวดัยโสธรมีพื้นท่ีปลูกพืชหลงันาหรือพืชฤดูแลง้ (ขา้วนาปรัง) 
157,059 ไรซ่ึงการปลูกพืชในช่วงเวลาน้ีมกัจะประสบปัญหาเร่ืองน ้า   

ในปี 2553  จงัหวดัยโสธรมีพื้นท่ีปลูกขา้วนาปรังท่ีประสบปัญหาเร่ืองน ้า 13,300 ไร่ โดยอ าเภอค าเข่ือน
แกว้มีพื้นท่ีปลูกขา้วนาปรังท่ีประสบปัญหาเร่ืองน ้ ามากท่ีสุดคือ 3,690 ไร่(ส านกังานเกษตรจงัหวดัยโสธร, 2553)
ท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีตอ้งการปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีมีความตอ้งการน ้ าน้อยแทนการปลูกขา้วนาปรัง และจากการ
ร่วมเสวนาเพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพและประเด็นปัญหาการผลิตแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม พบว่าเกษตรกรขาด
ความรู้และเทคโนโลยกีารผลิตท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมส่งผลใหผ้ลผลิตต่อไร่ต ่า 

ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการพฒันาระบบและเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตวท่ี์เหมาะสม โดยให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการทดสอบและตดัสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี  ทั้งน้ีเพื่อให้ไดเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบั
สภาพพื้นท่ีและสามารถน าไปปฏิบติัได ้ตลอดจนช่วยยกระดบัผลผลิตและเพิ่มรายไดต่้อไป 
 

วธีิด ำเนินกำร 
ศึกษาวิจยัในสภาพพื้นท่ีเกษตรกร โดยมีเกษตรกรร่วมด าเนินการ โดยใช้หลกัการวิจยัระบบการท า

ฟาร์ม (Farming Systems Research) (อารันต์, 2532)และการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Technology Development หรือ PTD เป็นหลกั) ซ่ึงมีแนวทางและขั้นตอนด าเนินการ 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1คัดเลือกพื้นทีเ่ป้ำหมำย(Selection of the Target Area)   โดยคดัเลือกพื้นท่ีท่ีปัญหาการปลูก
ขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลังนาในเขตชลประทาน และต้องการปรับเปล่ียน คือพื้นท่ีต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลิงนกทา 
จงัหวดัยโสธร 

ขั้นตอนที่2กำรวิเครำะห์พื้นที่(Area Analysis)ใช้วิธีวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร(Agro-ecosystem 
Analysis:AA)ร่วมกบัการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม(Participatory Technology Development: PTD) การ
ประเมินปัญหาแบบมีส่วนร่วมดงัน้ีจากการเสวนากลุ่มเกษตรกร ต.บุ่งคา้  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร มีพื้นท่ีท านา 



ประมาณ 55,885ไร่ มีพื้นท่ีปลูกพืชหลงันาหรือพืชฤดูแลง้ (ขา้วนาปรัง) 4,200 ไร่ (ส านกังานเกษตรอ าเภอเลิงนก
ทา,2556) ซ่ึงการปลูกขา้วนาปรังในช่วงเวลาน้ีมกัจะประสบปัญหาเร่ืองน ้ าท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีตอ้งการปลูก
พืชชนิดอ่ืนท่ีมีความตอ้งการน ้ านอ้ยแทนการปลูกขา้วนาปรังเกษตรกรจึงเลือกปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวซ่ึ์งเป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีมีอายุสั้ น ใช้น ้ าน้อย  ราคาดี ใช้สารเคมีน้อยและให้ผลตอบแทนน่าพอใจ โดยเกษตรกรมีวิธีปฏิบติั 
คือไถดะกลบตอซังขา้ว 1 คร้ัง คราด 1 คร้ัง ปลูกขา้วโพดพนัธ์ุการคา้หลากหลายพนัธ์ุ อตัรา 2-3 กก./ไร่ ระยะ
ปลูก 70x20 ซม. หลงัปลูก 1-2 สัปดาห์ ใส่มูลไก่อตัรา 200-500 กก./ไร่ เม่ือขา้วโพดอายุ 30-45 วนั ใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 46-0-0 อตัรา 30-50 กก./ไร่ เม่ือข้าวโพดอายุ 60 วนัใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อตัรา 30-50 กก./ไร่ ให้น ้ า
สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง เก็บเก่ียวขา้วโพดเม่ืออาย ุ110-120 วนัโดยใชแ้รงงานคน 
ไดป้ระเด็นปัญหา คือ   

1. ผลผลิตต ่า 
2. น ้าไม่เพียงพอในการท าการเกษตรเน่ืองจากมีการปลูกขา้วนาปรังกนัมาก 
3. เมล็ดพนัธ์ุมีราคาแพง 

ขั้นตอนที3่ กำรวำงแผนกำรทดลอง(Research Planning)  
จดัเวทีประชุมเสวนาผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดแ้ก่เกษตรกร นักวิชาการ น าผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

และโอกาสในการพฒันา จากการวิเคราะห์พื้นท่ี มาพิจารณามาจดัล าดบัความส าคญั และคดัเลือกเทคโนโลยีทั้ง
ภายในและภายนอก  มีปัญหาเร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการแกไ้ข คือ ผลผลิตต ่า เมล็ดพนัธ์ุมีราคาแพง 

ไดค้ดัเลือกเกษตรกรท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ลว้ประสบปัญหาและตอ้งการปรับเปล่ียนระบบการผลิต 
ด าเนินการทดสอบ 2 กรรมวธีิดงัน้ี 

กรรมวธีิท่ี1  วธีิปรับปรุง 
  กรรมวธีิท่ี2  วธีิเกษตรกร  มีวิธีปฏิบติัท่ีเกษตรกรปฏิบติัอยูแ่ลว้ เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ  
 

ขั้นตอนที่4 กำรทดลอง(Experimentation)เป็นการด าเนินการทดสอบในพื้นท่ีเกษตรกรตามขั้นตอนท่ี
ไดร่้วมกนัวางแผนไว ้ขณะด าเนินการวิจยัมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม หากยงัขาดแคลนเทคโนโลยกี็มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงานกลบัมาแลกเปล่ียนความรู้ 

อุปกรณ์ 
  1. พนัธ์ุพืช   :ขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุนครสวรรค ์3 
  2.ปุ๋ยเคมี      : ใส่ตามค่าวเิคราะห์ดิน(46-0-0,18-46-0,0-0-60) 
  3. ปุ๋ยอินทรีย ์ : มูลสัตวท่ี์หาไดใ้นทอ้งถ่ิน, ปุ๋ยหมกั 

4. ปุ๋ยชีวภาพ   : พีจีพีอาร์1 
5. สารเคมีก าจดัวชัพืช  : พาราควอต 
6. สารปรับปรุงดิน  : โดโลไมท ์
7. สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช : สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชตามความจ าเป็น 



วธีิกำร 
ด าเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร ต.บุ่งคา้  อ.เลิงนกทา  จ.อ านาจเจริญ  เกษตรกรร่วม

ทดสอบ จ านวน 5 ราย  พื้นท่ีด าเนินการ10 ไร่ประกอบดว้ย 2 กรรมวธีิ คือ 
กรรมวธีิท่ี 1 วธีิปรับปรุง มีวธีิปฏิบติั ดงัน้ี  
ก่อนไถเตรียมดินหว่านปุ๋ยหมกั อตัรา 500 กก./ไร่ แลว้ไถดะเพื่อกลบตอซังขา้ว 1 คร้ัง ทิ้งไว้

ประมาณ 15 วนั ก่อนไถพรวน หวา่นปูนขาว อตัราตามค่าการวิเคราะห์ดิน แลว้ไถพรวนกลบปูนขาว ก่อนปลูก
คลุกเมล็ดพนัธ์ุดว้ยปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์1 อตัรา 500 กรัมต่อเมล็ดพนัธ์ุ 3 กก./ไร่ แลว้ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุ
นครสวรรค ์3 ระยะปลูก 75x20 ซม. หรือ อตัราเมล็ดพนัธ์ุ 3 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นพร้อมปลูกอตัราคร่ึงหน่ึง
ของค่าวิเคราะห์ดิน (อตัรา 14-7-13 กก./ไร่ ของ N-P2O2-K2O ส่วนท่ีเหลือใส่อีกเม่ือขา้วโพดอายุประมาณ 21 
วนัหลงัปลูกแล้วพ่นสารเคมีควบคุมวชัพืชทนัที และก าจดัวชัพืชอีกคร้ังเม่ือข้าวโพดอายุ 3-4 สัปดาห์ให้น ้ า
สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง เก็บเก่ียวขา้วโพดเม่ืออาย ุ110-120 วนัโดยใชแ้รงงานคน 

กรรมวธีิท่ี 2 วธีิเกษตรกร มีวธีิปฏิบติั ดงัน้ี  
การเตรียมดินไถดะกลบตอซงัขา้ว 1 คร้ัง คราด 1 คร้ัง ปลูกขา้วโพดพนัธ์ุนครสวรรค ์3 อตัรา 2-

3 กก./ไร่ ระยะปลูก 70x20 ซม. หลงัปลูก 1-2 สัปดาห์ ใส่มูลไก่อตัรา 200-500 กก./ไร่ เม่ือขา้วโพดอาย ุ30-45 
วนั ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อตัรา 30-50 กก./ไร่ เม่ือขา้วโพดอาย ุ60 วนัใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อตัรา 30-50 กก./ไร่ 
ใหน้ ้าสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง เก็บเก่ียวขา้วโพดเม่ืออาย ุ110-120 วนัโดยใชแ้รงงานคน 

กำรบันทกึข้อมูล 
- วนัปฏิบติัการต่างๆเช่น วนัท่ีปลูก วนัออกไหม วนัออกดอกตวัผู ้วนัเก็บเก่ียวผลผลิต 
- ขอ้มูลผลผลิตโดยสุ่มเก็บผลผลิตขนาดพื้นท่ี 15 ตารางเมตร จ านวน 4จุด /ไร่ 
- ขอ้มูลการเจริญเติบโต โดยสุ่มเก็บผลผลิตขนาดพื้นท่ี 15 ตารางเมตร จ านวน 4จุด /ไร่ไดแ้ก่

จ านวนตน้ จ านวนฝักเก็บเก่ียวจ านวนฝักต่อตน้ และน ้าหนกัผลผลิต 
- ขอ้มูลการวเิคราะห์ดินก่อนและหลงัการทดลองและพิกดัแปลงทดลอง 
- ขอ้มูลตน้ทุนการผลิตรายได ้และราคาขายผลผลิต 
- ขอ้มูลผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยวิเคราะห์หาค่า (Benefit Cost Ratio :BRC) 

สูตรการหา    
     B/C ratio   = Benefit 
               Cost 
(B/C> 1 คุม้ค่าการลงทุน ,  B/C = 1 เท่าทุน ,  B/C<1 ไม่คุม้ทุน ขาดทุน) 

เวลำและสถำนที่ 
เดือนตุลาคม 2553 – กนัยายน 2556 
สถานท่ี แปลงเกษตรกร หมู่ท่ี 3 ต าบลบุ่งคา้   อ าเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร 

 



ผลและวจิำรณ์ผลกำรทดลอง 
1. ด้ำนเกษตรศำสตร์ 

1.1 ผลผลติ 
ปี 2554    ผลผลิตขา้วโพดวธีิปรับปรุง อยูร่ะหวา่ง 1,146 -1,326.3  กก./ไร่  เฉล่ีย 1,235.6  กก./ไร่ สูงกวา่วธีิ
เกษตรกร ท่ีมีผลผลิตอยูร่ะหวา่ง 937.4  - 1,069.4  กก./ไร่  เฉล่ีย 1,012.2 กก./ไร่   ( ตารางท่ี 1 ) 

ปี 2555  ผลผลิตขา้วโพดวธีิปรับปรุง อยูร่ะหวา่ง 1,338 -2,195  กก./ไร่ เฉล่ีย 1,749  กก./ไร่ สูงกวา่วธีิ
เกษตรกร ท่ีมีผลผลิตอยูร่ะหวา่ง 1,190  - 1,828  กก./ไร่ เฉล่ีย 1,459 กก./ไร่  ( ตารางท่ี 1 ) 

ปี 2556ผลผลิตขา้วโพดวธีิปรังปรุง อยูร่ะหวา่ง 1,449 -2,310 กก./ไร่ เฉล่ีย 1,879  กก./ไร่ สูงกวา่วธีิ
เกษตรกร ท่ีมีผลผลิตอยูร่ะหวา่ง 1,122 -1,939  กก./ไร่ เฉล่ีย 1,515 กก./ไร่ ( ตารางท่ี 1 ) 

1.2. คุณสมบัติดินของแปลงทดสอบปี2554-2556 
 เก็บตวัอย่างดินแปลงเกษตรกร ส่งวิเคราะห์ โดยเก็บแปลงละ 2ตวัอย่างท่ีความลึก 0-30 ซม.ผลการ
วิเคราะห์ดิน พื้นท่ีแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร มีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในระดับกรดจดั ปริมาณ
อินทรียวตัถุอยูใ่นเกณฑ์ต ่า ไนโตรเจนมีค่าต ่า ฟอสฟอรัสท่ีมีประโยชน์และโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดอ้ยูใ่น
เกณฑ์ต ่า เม่ือทราบผลการวิเคราะห์ดิน ไดแ้ลงผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกบัระดบัของธาตุอาหารในดิน
ปลูกขา้วโพด ซ่ึงไดผ้สมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามค าแนะน ากรมวิชาการการเกษตร (ตารางท่ี 3 )ในกรรมวิธี
แนะน า ขณะท่ีกรรมวธีิเกษตรกร ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-1-5 และ 46-0-0 
2.  ด้ำนเศรษฐศำสตร์ 
 2.1. ต้นทุนกำรผลติ 
 ปี 2554 พบวา่ วิธีเกษตรกรสูงกวา่วธีิปรับปรุง ท่ีตน้ทุนเฉล่ีย 4,627และ 4,464บาท/ไร่ ตามล าดบั คิดเป็น 
3.52เปอร์เซ็นต(์ ตารางท่ี 1 ) 
 ปี 2555   พบวา่  วธีิเกษตรกรสูงกวา่วิธีปรับปรุง ท่ีตน้ทุนเฉล่ีย 5,313และ 4,735  บาท/ไร่ ตามล าดบั  คิด
เป็น 10.88เปอร์เซ็นต ์ ( ตารางท่ี 1 ) 

ปี 2556  พบวา่ วธีิเกษตรกรสูงกวา่วธีิปรับปรุง ท่ีตน้ทุนเฉล่ีย 5,404และ 4,855  บาท/ไร่ ตามล าดบั คิด
เป็น 10.16เปอร์เซ็นต(์ ตารางท่ี 1 ) 
 2.2. ผลตอบแทนทีไ่ด้รับ 
 ปี2554 พบวา่ วิธีปรับปรุงอยูร่ะหวา่ง1,881 -5,436 บาท/ไร่ เฉล่ีย 3,656 บาท/ไร่วิธีเกษตรกรอยูร่ะหวา่ง 
790 -2,635  บาท/ไร่เฉล่ีย 2,013  บาท/ไร่ สูงกวา่วธีิเกษตรกร 44.94  เปอร์เซ็นต(์ ตารางท่ี 1 ) 
 ปี2555 พบวา่ วธีิปรับปรุงอยูร่ะหวา่ง3,066 - 6,869 บาท/ไร่ เฉล่ีย 4,885 บาท/ไร่ วธีิเกษตรกรอยูร่ะหวา่ง 
1,760 - 3,679  บาท/ไร่ เฉล่ีย 2,712 บาท/ไร่ สูงกวา่วธีิเกษตรกร 44.48  เปอร์เซ็นต(์ ตารางท่ี 1 ) 
 ปี 2556 พบวา่ วิธีปรับปรุงอยูร่ะหวา่ง4,256 - 8,456  บาท/ไร่ เฉล่ีย 6,419  บาท   วธีิเกษตรกรอยูร่ะหวา่ง 
1,836 - 5,148  บาท/ไร่  เฉล่ีย 3,686 บาท/ไร่ สูงกวา่วธีิเกษตรกร 42.62 เปอร์เซ็นต(์ ตารางท่ี 1 ) 



ขั้นตอนที่  5 กำรประเมินผล  ร่วมกนัระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยเกษตรกร คณะนกัวิจยั เพื่อน าผลท่ี
ไดรั้บจากการประเมินไปวางแผนงานวจิยัต่อ หรือใชก้ าหนดค าแนะน าแก่เกษตรกร และองคก์ร หรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.1. การประเมินการยอมรับเทคโนโลย ี
 เม่ือส้ินสุดโครงการไดเ้สวนาเกษตรกรทั้งในแปลงทดสอบและเกษตรกรใกลเ้คียงพบวา่ 

1. พนัธ์ุ   เกษตรกรให้การยอมรับพนัธ์นครสวรรค ์3 เน่ืองจาก ราคาถูก  ความงอกสูง ผลผลิตต่อ

ไร่สูง แต่ในพื้นท่ีไม่มีขาย 

2. การใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เกษตรกรให้การยอมรับเน่ืองจากสามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้

ให้แก่เกษตรกรแต่ในพื้นท่ีไม่สามารถหาแม่ปุ๋ยไดแ้ละตอ้งมายุง่ยากกบัการผสมปุ๋ย เกษตรกร

จึงไม่ค่อยสนใจเท่าท่ีควร 

 
สรุปผลกำรทดลองและค ำแนะน ำ 

จากการการทดสอบการผลิตขา้วโพดเลียงสัตวห์ลงันาตลอด 3 ปี  พบวา่ ผลผลิตขา้วโพดวธีิปรับปรุงสูง
กวา่วธีิเกษตรกร ท่ีผลผลิตเฉล่ีย1,235.6 และ 1,012.2  กก./ไร่ ตามล าดบั  ดา้นตน้ทุนการผลิต พบวา่ วธีิเกษตรกร
สูงกวา่วธีิปรับปรุง ท่ีตน้ทุนเฉล่ีย 5,115 และ 4,685  บาท/ไร่ ตามล าดบั  เม่ือค านวณรายได ้ ผลตอบแทนสุทธิ
เฉล่ีย 3 ปี พบวา่ วธีิปรับปรุง มีผลตอบแทนสุทธิ เป็นเงินสด 4,986บาทต่อไร่ วธีิเกษตรกร มีผลตอบแทนสุทธิ 
เป็นเงินสด 2,803บาทต่อไร่ ใหผ้ลต่าง 2,183บาทต่อไร่  เม่ือเปรียบเทียบผลวเิคราะห์วเิคราะห์คุณสมบติัของดิน 
ก่อนและหลงัท าการทดสอบ พบวา่ ดินมีอินทรียวตัถุเพิ่มข้ึน ปริมาณธาตุอาหารสูงข้ึน (ตารางท่ี2) 
 

ขยำยผลงำนวจัิย 
น าผลการด าเนินงานทดสอบเทคโนโลยีการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันา ท่ียอมรับเกษตรกรสามารถ

น าไปปฏิบัติได้ และให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุน  ไปสู่เกษตรกรรายอ่ืนในพื้นท่ีใกล้เคียงหรือมี
สภาพแวดลอ้มคลา้ยคลึงกนั 
 

 
ค ำขอบคุณ 

คณะผูว้จิยัขอขอบคุณเกษตรกรผูร่้วมด าเนินงานวจิยัท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี และขอบคุณ
ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรอ านาจเจริญ ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี4 ท่ีให้ความสะดวกในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งขอขอบคุณทีมงานและเพื่อนร่วมงานศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรอ านาจเจริญทุกท่านท่ีมี
ส่วนท าใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 



เอกสำรอ้ำงองิ 
กรมวชิาการเกษตร.2553. ค  าแนะน าการใชปุ๋้ยกบัพืชเศรษฐกิจ .กรมวชิาการเกษตร,กระทรวงเกษตรและ     

สหกรณ์.122 หนา้ 
พรรณนีย ์ วชิชาชู.ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 ส าหรับขา้วโพด ขา้วฟ่าง .จดหมายข่าวผลิใบ ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี8 

ประจ าเดือนกนัยายน 2553.กรมวชิาการเกษตร. 2553. 
สมชาย  บุญประดบั.2549. ปลูกขา้วโพดหลงันาอยา่งไรใหไ้ดไ้ร่ละ 1,000 กิโลกรัม.กสิกร.ปีท่ี79 ฉบบัท่ี 5       

กนัยายน-ตุลาคม2549.54-56 
ส านกังานเกษตรอ าเภอเลิงนกทา. 2556. ขอ้มูลพื้นฐานการเกษตรอ าเภอเลิงนกทา  จงัหวดัยโสธร ปี2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำคผนวก 
ตำรำงที ่1  ผลผลติ   ต้นทุนกำรผลติ  รำยได้  และผลตอบแทน ของข้ำวโพดเลยีงสัตว์พนัธ์ุนครสวรรค์ 3   ต.บุ่ง
ค้ำ  อ.เลงินกทำ  จ.อ ำนำจเจริญปี2554-2556 
                    
รายการ                                         ปี2554                                     ปี 2555                         ปี2556 
                                 วธีิเกษตรกร     วธีิปรับปรุง      วธีิเกษตรกร      วธิปรับปรุง      วิธีเกษตรกร   วิธีปรับปรุง 

 
 
 
 
 

 
ตำรำงที ่2 ผลผลติ   ต้นทุนกำรผลติ  รำยได้  และผลตอบแทนเฉลีย่ ของข้ำวโพดเลยีงสัตว์พนัธ์ุนครสวรรค์ 3 ต.
บุ่งค้ำ  อ.เลงินกทำ  จ.อ ำนำจเจริญ ปี2554-2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต (กก./                   937.5             1,146                 1,030               1,235              1,061             1,326 
ตน้ทุน(บาท/ไร่)              4,627             4,464                 5,313                4,735             5,404             4,855 
รายได(้บาท/ไร่)              6,640             8,120                 8,025                9,620              9,090           11,274 
ผลตอบแทน(บาท/ไร่)    2,013             3,656                  2,712               4,885              3,686             6,419 
BCR                                 1.44               1.82                   1.51                  2.03                1.68              2.32 

   รำยกำร 
  

วธีิกำร 
วธีิเกษตรกร วธีิปรับปรุง 

ผลผลิต (กก./ไร่) 1,009.5 1235.6 
ตน้ทุน(บาท/ไร่)              5,115       4,685 
รายได(้บาท/ไร่)              7,918       9,671 
ผลตอบแทน(บาท/ไร่)              2,803       4,986 
BCR             1.54        2.06 



ตำรำงที ่3   ผลกำรวเิครำะห์คุณสมบัติของดิน ในแปลงเกษตรกรจ ำนวน 5 รำย เม่ือเปรียบเทยีบวธีิแนะน ำกบัวธีิ
เกษตรกร  หลงัด ำเนินกำรทดสอบ   ที ่ต.บุ่งค้ำ   อ.เลงินกทำ  จ.อ ำนำจเจริญปี2554-2556 
 

ช่ือเกษตรกร pH LR 
(Kg/rai) 

OM 
% 

N 
% 

P 
mgkg 

K 
mgkg 

นำยเติมใจ อนิทรบุตร 
วธีิเกษตรกร 
วธีิปรับปรุง 

 
5.41 
5.51 

 
573 
370 

 
0.96 
0.69 

 
0.045 
0.011 

 
181.85 
175.73 

 
36.40 
36.40 

นำยจ ำนงษ์  แก้วเรือง 
วธีิเกษตรกร 
วธีิปรับปรุง 

 
5.50 
5.83 

 
392 
368 

 
0.66 
0.55 

 
0.030 
0.030 

 
160.00 
164.03 

 
33.00 
37.40 

นำยอุดร  สุทธิวงศ์ 
วธีิเกษตรกร 
วธีิปรับปรุง 

 
6.73 
6.12 

 
365 
346 

 
1.27 
1.22 

 
0.060 
0.058 

 
176.15 
162.75 

 
63.40 
54.00 

นำยส ำรอง มลสิำร 
วธีิเกษตรกร 
วธีิปรับปรุง 

 
4.98 
4.97 

 
526 
573 

 
0.89 
0.95 

 
0.051 
0.054 

 
130.40 
149.93 

 
46.40 
72.40 

 นำยสีหำ  แจ่มจิตร 
วธีิเกษตรกร 
วธีิปรับปรุง 

 
4.80 
4.88 

 
714 
644 

 
0.47 
0.45 

 
0.035 
0.029 

 
131.48 
107.23 

 
13.00 
12.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงที ่4    แสดงกำรเปรียบเทยีบข้อมูลระหว่ำงวธีิเกษตรกรและวธีิปรับปรุงด้ำน ผลผลติ ต้นทุนในกำรผลติ 
รำยได้ และผลตอบแทนทีไ่ด้รับของเกษตรกรแต่ละรำย(ปี2554) 

 
 

ช่ือเกษตรกร 
ผลผลติ(กก./ไร่) ต้นทุน (บำท) รำยได้ (บำท) ผลตอบแทนที่ได้รับ (บำท) 

เกษตรกร ปรับปรุง เกษตรกร ปรับปรุง เกษตรกร ปรับปรุง เกษตรกร ปรับปรุง 

1.นำยเติมใจ อนิทรบุตร 949 1,380 4,785 4,464 6,725 9,780 1,940 5,316 

2.นำยจ ำนงษ์  แก้วเรือง 787 895 4,785 4,464 5,575 6,345 790 1,881 

3. นำยอุดร  สุทธิวงศ์ 987.5 1,118 4,785 4,464 6,995 7,875 2,210 3,411 

4.นำยส ำรอง มลสิำร 1,028 1,397 4,785 4,464 7,285 9,980 2,500 5,436 
5. นำยสีหำ  แจ่มจิตร 936 944 3,995 4,464 6,630 6,690 2,635 2,226 

เฉลีย่ 937.5 1,146 4,627 4,464 6,640 8,120 2,013 3,656 
 
 
ตำรำงที ่5 แสดงกำรเปรียบเทยีบข้อมูลระหว่ำงวธีิเกษตรกรและวธีิปรับปรุงด้ำน ผลผลติ ต้นทุนในกำรผลติ 

รำยได้ และผลตอบแทนทีไ่ด้รับของเกษตรกรแต่ละรำย(ปี2555) 
 

ช่ือเกษตรกร ผลผลติ(กก./ไร่) ต้นทุน (บำท) รำยได้ (บำท) ผลตอบแทนที่ได้รับ (บำท) 

เกษตรกร ปรับปรุง เกษตรกร ปรับปรุง เกษตรกร ปรับปรุง เกษตรกร ปรับปรุง 

1.นำยเติมใจ อนิทรบุตร 1,290 1,549 6,375 5,204 10,054 12,072 3,679 6,869 

2.นำยจ ำนงษ์  แก้วเรือง 840 966 4,785 4,464 6,545 7,529 1,760 3,066 

3. นำยอุดร  สุทธิวงศ์ 988 1,253 5,287 4,404 7,695 9,763 2,408 5,359 

4.นำยส ำรอง มลสิำร 1,227 1,461 6,125 5,772 9,559 11,385 3,434 5,613 

5. นำยสีหำ  แจ่มจิตร 806 944 3,995 3,832 6,281 7,359 2,286 3,527 

เฉลีย่ 1,030 1,235 5,313 4,735 8,025 9,620 2,712 4,885 

 
 
 
 
 
 



ตำรำงที ่6 แสดงกำรเปรียบเทยีบข้อมูลระหว่ำงวธีิเกษตรกรและวธีิปรับปรุงด้ำน ผลผลติ ต้นทุนในกำรผลติ 
รำยได้ และผลตอบแทนทีไ่ด้รับของเกษตรกรแต่ละรำย(ปี2556) 

 
 
 

ช่ือเกษตรกร ผลผลติ(กก./ไร่) ต้นทุน (บำท) รำยได้ (บำท) ผลตอบแทนทีไ่ด้รับ 
(บำท) 

เกษตรกร ปรับปรุง เกษตรกร ปรับปรุง เกษตรกร ปรับปรุง เกษตรกร ปรับปรุง 

1.นำยเติมใจ อนิทรบุตร 1,368 1,630 6,486 5,404 11,634 13,860 5,148 8,456 

2.นำยจ ำนงษ์  แก้วเรือง 792 1,037 4,896 4,564 6,732 8,820 1,836 4,256 

3. นำยอุดร  สุทธิวงศ์ 995 1,331 5,398 4,504 8,460 11,316 3,062 6,812 

4.นำยส ำรอง มลสิำร 1,305 1,610 6,236 5,872 11,094 13,686 4,858 7,814 

5. นำยสีหำ  แจ่มจิตร 845 1,023 4,006 3,932 7,518 11,959 3,512 4,762 
เฉลีย่ 1,061 1,326 5,404 4,855 9,090 11,274 3,686 6,419 


