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บทคัดย่อ 
การทดสอบและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เหมาะสมกบัพื้นท่ีดินเคม็ใน 

จ.นครราชสีมา  ด าเนินการในพื้นท่ีดินเค็มของเกษตรกรในพื้นท่ี อ.ขามสะแกแสง อ.โนนไทย และ อ.พระ
ทองค าจงัหวดันครราชสีมา ตั้งแต่ปี 2554-2556 ประกอบดว้ย 2 กรรมวธีิ คือ วิธีทดสอบปรับปรุงบ ารุงดินเค็ม
โดยการใชปุ๋้ยคอก (มูลววั) และแกลบดิบ อตัราอยา่งละ 1,000 กิโลกรัม/ไร่ ซ่ึงปุ๋ยอินทรียแ์ละแกลบดิบจะไป
ช่วยในการชะลา้งเกลือส่วนเกินออกไปเพื่อให้ดินมีค่าการน าไฟฟ้าต ่าลงจนเขา้สู่ระดบัปกติ และเพื่อให้ดินมี
การระบายน ้ าดี ซ่ึงวสัดุดังกล่าวเกษตรกรสามารถหาได้ในท้องถ่ิน ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
เปรียบเทียบกบัวิธีเกษตรกรท่ีไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน และใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร จากการวิเคราะห์พื้นท่ี
พบว่าพื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์ลกัษณะดินเค็มตั้งแต่ระดบัเล็กน้อยถึงเค็มจดั ลกัษณะดินเป็นดินเหนียว
และดินร่วนเหนียวปนทราย และจากผลการทดสอบทั้ง 3 ปี พบว่าการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยคอกและ
แกลบดิบตามอตัราท่ีก าหนด ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินตามกรรมวธีิทดสอบมีแนวโนม้ท าให้ความ
สูงตน้ ความสูงฝัก สูงกวา่วิธีเกษตรกรท่ีไม่มีการจดัการดินและปุ๋ยในการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ รวมทั้งท า
ให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน แต่ตน้ทุนการผลิตและผลก าไรสุทธินอ้ยกวา่วิธีเกษตรกร เน่ืองจากการปรับปรุงบ ารุงดิน
เคม็ตอ้งใชร้ะยะเวลาเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมส าหรับปลูกพืช การปรับปรุงบ ารุงดินเพียง
แค่คร้ังเดียวจึงให้ผลผลิตค่อนขา้งต ่า โดยในปี 2555 พบว่าวิธีทดสอบท าให้ผลผลิตขา้วโพดเพิ่มข้ึนจากเดิม
ประมาณ 71.43 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกบัปี 2556  วิธีทดสอบท าให้ผลผลิตขา้วโพดเพิ่มข้ึนจากเดิมประมาณ 
70.50 เปอร์เซ็นต์ ในดินท่ีมีระดบัความเค็มเล็กน้อย เน่ืองจากขา้วโพดเป็นพืชท่ีสามารถทนความเค็มไดถึ้ง
ระดับปานกลาง และพื้นท่ีปลูกมีการปรุงปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยคอกและแกลบดิบซ่ึงมีประโยชน์ต่อการ
เจริญเติบโตของพืชท าให้ไดผ้ลผลิตมากกวา่วิธีเกษตร ส่วนท่ีระดบัความเค็มปานกลางและเค็มจดัพบวา่การ
ปรับปรุงบ ารุงดินตามกรรมวธีิทดสอบใหผ้ลไม่แตกต่างจากวธีิเกษตรกร 
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ค าน า 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประมาณ 94 

เปอร์เซ็นตข์องผลผลิตขา้วโพดใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารสัตวข์องประเทศ  และมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนทุกปี 
บางปีตอ้งมีการน าเขา้ แต่ปัจจุบนัพบว่าพื้นท่ีปลูกมีแนวโน้มลดลง แต่อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์มีความ
ตอ้งการใช้เพิ่มข้ึนเน่ืองจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมปศุสัตว  ์  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นอีกภาค
หน่ึงท่ีมีพื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวม์ากถึง 1.74 ลา้นไร่ โดยจงัหวดันครราชสีมานบั เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ี
ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวม์ากเป็นอนัดบัหน่ึงคือมีพื้นท่ีปลูกประมาณ 9.02 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.78 ของ
ภาค รองลงมาได้แก่ จงัหวดัศรีสะเกษ และอุบลราชธานี แต่ปัจจุบันพื้นท่ีปลูกและผลผลิตกลับลดลง  
เน่ืองจากประสิทธิภาพการผลิตต ่าเพราะฝนทิ้งช่วง ปัญหาดินเส่ือม  สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน เกษตรกร
หันมาปลูกออ้ยและมนัส าปะหลงัเพราะราคาดีกว่า  นอกจากนั้นในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมายงัพบปัญหา
ดินเค็มท่ีเป็นตวัจ ากดัพื้นท่ีปลูก ตน้ทุนการผลิต และผลผลิตของขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ท าให้เกษตรกรไดผ้ล
ผลิตไม่ดีเท่าท่ีควร หลายแห่งได้ผลผลิตข้าวโพดต ่ ากว่าค่าเฉล่ียของภาค ปัญหาดินเค็มเป็นปัญหาท่ี
แพร่กระจายทัว่ไปในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและบริเวณชายฝ่ังทะเล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะพบดินเค็มแพร่กระจายอยูเ่กือบทุกจงัหวดัตั้งแต่ระดบัความเค็มน้อย เค็มปาน
กลางและเคม็มาก คิดเป็นพื้นท่ีรวม 17.81 ลา้นไร่ หรือประมาณร้อยละ 17 ของพื้นท่ีทั้งหมด แบ่งเป็นดินเค็ม
จดั 1.5 ลา้นไร่ พบคราบเกลือท่ีผิวดินมากกวา่ 50% ความเค็มของดินชั้นบนสูงกวา่ดินชั้นล่างระดบัน ้าใตดิ้น
อยู่ต้ืนใกลผ้ิวดิน 1-2 เมตร เป็นพื้นท่ีถูกปล่อยให้วา่งเปล่าท าการเกษตรไม่ไดมี้วชัพืชท่ีมีหนาม เช่น หนาม
พุงดอ หนามพรม หนามปี ดินเค็มปานกลาง 3.7 ลา้นไร่ พบคราบเกลือท่ีผิวดิน 10-50% ระดบัน ้ าใตดิ้นอยู่
ลึกจากผิวดินประมาณ 2 เมตรและดินเค็มน้อย 12.6 ลา้นไร่  พบคราบเกลือท่ีผิวดินน้อยกว่า 10% ระดบัน ้ า
ใต้ดินอยู่ลึกจากผิวดินมากกว่า 2 เมตร โดยจังหวดัท่ีมีพื้นท่ีดินเค็มมากท่ีสุด 5 อันดับ ได้แก่ จังหวดั
นครราชสีมา ร้อยเอด็ สกลนคร มหาสารคาม และขอนแก่น ซ่ึงในส่วนของจงัหวดัขอนแก่นแมจ้ะมีพื้นท่ีดิน
เค็มน้อยกวา่ แต่มีระดบัความรุนแรงของดินเค็มมากกว่าพื้นท่ีอ่ืน (สมศรี, 2539) จงัหวดันครราชสีมามีพื้น
ท่ีดินเค็มประมาณ 3.7 ล้านไร่ หรือ 28% ของพื้นท่ีทั้ งจงัหวดัและพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการท าให้เกิดการ
แพร่กระจายประมาณ 3.3 ลา้นไร่(2.7%) โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีดินเค็มจดัประมาณ 0.3 ลา้นไร่ (2%) พื้นท่ีดินเค็ม
ปานกลางประมาณ 1.7 ลา้นไร่ (13%) ส่วนใหญ่เป็นนาขา้ว พื้นท่ีดินเคม็ท่ีมีศกัยภาพให้เกิดการแพร่กระจาย
เป็นพื้นท่ีเนินถูกเปล่ียนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากป่าไมเ้ป็นไร่มนัส าปะหลงัท าให้เกิดปัญหาดินเค็มในท่ีลุ่ม 
(อรุณี, 2547) บริเวณท่ีพบดินเค็มมกัจะพบวา่มีน ้ าใตดิ้นเค็มและระดบัต้ืน บริเวณดินเค็มมกัจะถูกทิ้งให้ว่าง
เปล่าไม่มีการปลูกพืชหรือท าการเกษ๖ร เน่ืองจากการเพาะปลูกในบริเวณดงักล่าวจะให้ผลผลิตต ่า หรือถา้
บริเวณนั้นดินเค็มจดัก็จะไม่ให้ผลผลิตเลย เน่ืองจากพืชไม่สามารถข้ึนไดเ้พราะไม่สามารถทนสภาพความ
เค็มจดัของดินได ้การเลือกชนิดพืชท่ีทนเค็มมาปลูกให้เหมาะสมกบัความเค็มดินเป็นการลดตน้ทุนการผลิต
ในดา้นการแกไ้ขปรับปรุงดิน  เม่ือไดแ้กไ้ขลดระดบัความเค็มดินลงจนถึงระดบัท่ีพืชทนเค็มบางชนิดข้ึนได

ปรับปรุงเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดินพร้อมกบัการใหน้ ้าและดูแลรักษาให้ถูกตอ้งก็สามารถท าใหดิ้นเค็ม
นั้นเกิดผลผลิตได ้ซ่ึงการจดัล าดบัพืชผกัท่ีทนเค็มจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี มะเขือเทศ คะน้า ผกักาดหัว 



ผกักวางตุง้ ผกักาดขาวปลี และผกักาดหอม และไดจ้ดัล าดบัการทนเค็มของพืชไร่ท่ีทนเค็มจากมากไปหา
นอ้ย ดงัน้ี ค าฝอย ถัว่เหลือง กระเจ๊ียบแดง ขา้วโพดหวาน งาขาว ถัว่ลิสง การแกไ้ขปัญหาดินเค็มสามารถท า
ไดห้ลายวิธี โดยวธีิท่ีนิยมคือการใชน้ ้าลา้งเกลือในพื้นท่ีดินเค็ม แต่การแก ไขดินเคม็จดัโดยวิธีล างเกลือ
จากดินเพื่อปลูกพืช  ต องลงทุนสูงมากเพราะมีระบบการชลประทานและระบบระบายน ้ าร วมกัน 
(USSL, 1954; Malculm,1992) การใช ประโยชน พื้นท่ีดินเค็มอีกวิธีการหน่ึงท่ีไม ยุ งยากและ
ลงทุนต ่าคือการปลูกพืชทนเค็มจดัหรือพืชชอบเกลือ (halophyte) ท่ีมีคุณค าทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงจะก อให

เกิดประโยชน อย างมากในด านการลดต นทุนการผลิต ไม ต องลงทุนในการล างเกลือ
ออกจากดินและปรับปรุงดิน นอกจากน้ีการใชอิ้นทรียว์ตัถุปรับปรุงดินเค็มก็สามารถท าให้ผลผลิตของพืช
เพิ่มข้ึนได ้อินทรียวตัถุดงักล่าว ไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก และแกลบ เป็นตน้  เน่ืองจากปุ๋ยอินทรียแ์ละแกลบ
ดิบจะไปช่วยในการชะลา้งเกลือส่วนเกินออกไปเพื่อให้ดินมีค่าการน าไฟฟ้าต ่าลงจนเขา้สู่ระดบัปกติ และ
เพื่อให้ดินมีการระบายน ้ าดี (กองปฐพีวิทยา, 2553) ดงันั้น หากมีการทดสอบพฒันาและปรับใช้เทคโนโลยี
ของกรมวชิาการเกษตรเพื่อการจดัการการปลูกพืชในพื้นท่ีดินเคม็ได ้จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อเกษตรกรผู ้
ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ถือครองพื้นท่ีดินเค็มอยู่ จะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยยกระดบัผลผลิต และท าให้
ตน้ทุนในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกรลดลงได ้

วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 

ใชแ้นวทางด าเนินงานตามแนวทางวจิยัระบบการท าฟาร์ม (Farming  system  research : FSR) 
ร่วมกบัการประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน  (Rapid  rural  appraisal  :  RRA) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 
คือ 

ขั้นตอนที ่ 1 การเลือกพื้นทีเ่ป้าหมาย (Selection of the Target Area)  
               ไดค้ดัเลือกพื้นท่ี อ.ขามสะแกแสง อ.โนนไทย อ.พระทองค า  จ.นครราชสีมา ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นพื้นท่ีดินเค็มเป็นจ านวนมาก โดยเกษตรกรจะเร่ิมปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวป์ระมาณ
เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม และเร่ิมเก็บเก่ียวประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงลกัษณะ
พื้นท่ีโดยส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียว และดินร่วนเหนียวปนทราย  เป็นการปลูกขา้วโพดแบบอาศยัน ้ าฝน   
ไม่มีการให้น ้าเสริม  ปลูกแบบยกร่อง โดยพื้นท่ีดินเคม็ท่ีเกษตรกรปลูกส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัเคม็นอ้ยถึงปาน
กลาง โดยท่ีเกษตรกรไม่มีการจดัการใดๆกบัสภาพพื้นท่ีดินเค็มของตนเอง และไม่สามารถท่ีจะยา้ยท่ีท ากิน
ไปท่ีอ่ืนได ้เน่ืองจากถือครองพื้นท่ีดินเค็ม ท าให้ไดผ้ลผลิตค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากยงัขาดองคค์วามรู้ในดา้น
การจดัการการปลูกพืชในพื้นท่ีดินเค็มและองคค์วามรู้ดา้นการจดัการเพื่อลดความเค็มของดินในช่วงฤดูกาล
ปลูกขา้วโพด ท าใหผ้ลผลิตลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

ขั้นตอนที ่2 การวเิคราะห์พืน้ที ่(Area Analysis)   
           ใชว้ธีิการวเิคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร (Agro-ecosystem   Analysis : AA) การประเมินสภาวะชนบท
แบบ เร่ ง ด่ วน   (Rapid Rural Appraisal : RRA) ร่ วมกับ ก ารท างาน แบบ มี ส่ วน ร่วม  (Participatory  
Technology Development : PTD) การประเมินปัญหาแบบมีส่วนร่วม ดงัน้ี   ไดจ้ากการเสวนากลุ่มเกษตรกร     



จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวป์ระมาณ 9.02 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.78 ของภาค โดย
ใน อ.พระทองค า และ อ.โนนไทย มีพื้นท่ีปลูกประมาณ  49,370 ไร่ ลกัษณะดินเป็นดินเหนียว และดินร่วน
เหนียวปนทราย  เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พนัธ์ุข้าวโพดพนัธ์ุการค้าซ่ึงมีจ าหน่ายอยู่ทัว่ไปในท้องถ่ิน โดย
เกษตรกรจะเร่ิมด าเนินการปลูกขา้วโพดช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม และเก็บเก่ียวในช่วงเดือน
ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  วิธีด าเนินการเกษตรกรจะไถแปลง 2 คร้ัง ใช้เมล็ดพนัธ์ุอตัรา  3 กิโลกรัม/ไร่  
ระยะปลูก 0.75 x 0.20 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง รองกน้หลุมและ เม่ือขา้วโพดอายุ 30 วนั บางรายให้ปุ๋ยคร้ัง
แรกเม่ือขา้วโพดอาย ุ30 วนั และใหปุ๋้ยรอบท่ี 2 เม่ือขา้วโพดเร่ิมติดฝัก การใหน้ ้าอาศยัน ้าฝนเป็นหลกั  

ขั้นตอนที ่3 การวางแผนการวจัิย (Research Planning)   

 ด าเนินการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ั้งหมด 2 กรรมวิธี  คือ กรรมวิธีทดสอบ ปรับปรุงบ ารุงดินโดย
ปุ๋ยคอกและแกลบดิบอตัราอย่างละ 1,000 กิโลกรัม/ไร่ ใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เพื่อ
เปรียบเทียบกบักรรมวธีิการปฏิบติัของเกษตรกร ท่ีไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดินเค็มและมีการใส่ปุ๋ยตามวิธีของ
เกษตรกร เพื่อเปรียบเทียบกรรมวธีิการจดัการการปลูกพืชบนพื้นท่ีดินเค็มวา่เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
พื้นท่ีปลูกขา้วโพดของเกษตรกร อ.ขามสะแกแสง อ.โนนไทย และ อ.พระทองค า จ.นครราชสีมา และ
กรรมวธีิใดท่ีเกษตรกรมีความพึงพอใจและสามารถน าไปปฏิบติัได ้
ขั้นตอนที ่4 การด าเนินการวจัิย (Experimentation)  
 

วธีิด าเนินการทดลอง  
อุปกรณ์ 

1.  เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุการคา้  
2.  ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0, 16-20-0,  0-0-60 
3.  ปุ๋ยคอก (มูลโค) แกลบดิบ 

วธีิการทดลอง 
     ด าเนินการทดสอบในพื้นท่ีเกษตรกร อ.ขามสะแกแสง อ.โนนไทย และ อ.พระทองค า  จงัหวดั
นครราชสีมา  ประกอบดว้ย 2 กรรมวธีิ คือ 

กรรมวธีิทดสอบ ปรับปรุงบ ารุงดินเคม็ดว้ยปุ๋ยคอก และแกลบดิบ อตัรา 1,000 กิโลกรัม/ไร่ 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 

 กรรมวธีิเกษตรกร ไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดินเค็ม ใส่ปุ๋ยตามวธีิเกษตรกร 
 
 
 
 
 



วธีิปฏิบัติการทดลอง 

กจิกรรม วธีิทดสอบ วธีิเกษตรกร 
การเตรียมพื้นท่ีปลูก  ไถดะ 1 คร้ัง ไถแปร 1 คร้ัง  ไถดะ 1 คร้ัง ไถแปร 1 คร้ัง  
การปรับปรุงดิน  ปุ๋ยคอกและแกลบดิบ อตัรา 1,000 

กก./ไร่  
ไม่มีการปรับปรุงดิน  

พนัธ์ุท่ีใช ้ นครสวรรค ์3  นครสวรรค ์3  
ระยะปลูก  75x20 ซม. 75x20  ซม. 
อตัราเมล็ดท่ีใช ้ 3 กก./ไร่  3 กก./ไร่  
ระยะปลูก  -  50 x 10 ซม.  
การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แบ่งใส่ 2 

คร้ัง คร้ังท่ี 1 รองก้นหลุมก่อนปลูก 
และอีกคร่ึงหน่ึงใส่เม่ือขา้วโพดอาย ุ
ได ้21 วนั พร้อมกบัการก าจดัวชัพืช) 

ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 46-0-
0  หลงัปลูกประมาณ 1 เดือน โดยวธีิ
กลบโคนพร้อมก าจดัวชัพืช 

การก าจดัวชัพืช  ก าจดัวชัพืช 1 คร้ัง  ก าจดัวชัพืช 1 คร้ัง  
การใหน้ ้า  น ้าฝน  น ้าฝน 

ขั้นตอนที่ 5 การวเิคราะห์ผล ในระหวา่งด าเนินงานวจิยั มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
วจิยั เพื่อสรุปเป็นบทเรียนและประสบการณ์ตลอดจนการปรับแผนงาน 

ขั้นตอนที่ 6 การขยายผล ในขั้นตอนท่ี 4 เม่ือด าเนินการทดลองซ ้ าเป็นเวลาประมาณ 3 ปี เป็นท่ี
ยอมรับของเกษตรกร จะขยายผลของเทคโนโลยีนั้นไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน หรือพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีสภาพนิเวศ
เกษตรคลา้ยคลึงกนั 
การบันทกึข้อมูล   

-  วเิคราะห์คุณสมบติัของดินก่อนปลูกพืช 
- ขอ้มูลผลผลิตโดยการสุ่มเก็บตวัอยา่งผลผลิต ขนาดพื้นท่ี  15 ตารางเมตร จ านวน 3 จุด/ไร่   
-  ขอ้มูลการเจริญเติบโตโดยการสุ่มเก็บตวัอยา่งผลผลิต ขนาดพื้นท่ี 15 ตารางเมตร จ านวน 3 จุด/ไร่   

ไดแ้ก่ ความสูงตน้ ความสูงฝัก จ านวนฝัก  น ้าหนกั 100 เมล็ด  
- ขอ้มูลตน้ทุนการผลิต ขอ้มูลดา้นการตลาด การยอมรับของเกษตรกร  
- ขอ้มูลผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยวิเคราะห์หาค่า BCR (Benefit and Cost ratio) 
สูตรการหา  

B/C ratio     =   Benefit 
      Cost 

( B/C > 1   คุม้ค่าการลงทุน   ,   B/C = 1   เท่าทุน   ,   B/C < 1   ไม่คุม้ทุน ขาดทุน ) 
 
 



เวลาและสถานทีด่ าเนินการทดลอง 
ด าเนินการทดลองเดือนตุลาคม 2553 - กนัยายน 2556 ณ อ.ขามสะแกแสง อ.โนนไทย และ อ.พระ

ทองค า  จ.นครราชสีมา 
ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

ผลการด าเนินงานปี 2554 
ไดด้ าเนินการทดสอบและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เหมาะสมกบัพื้นท่ีดินเค็ม

จงัหวดันครราชสีมาในพื้นท่ีของเกษตรกรจ านวน 10 ราย รายละ 2 ไร่ โดยไดเ้ขา้ส ารวจพื้นท่ีและเก็บตวัอยา่ง
ดินไปวิเคราะห์ทางเคมี  พบว่าแปลงเกษตรผูป้ลูกขา้วโพดมีปัญหาดินเค็มทั้งหมด 6 ราย ได้แก่เกษตรกร        
อ.โนนไทย จ านวน 5 ราย และแปลงเกษตรกร อ.ขามสะแกแสง จ านวน 1 ราย วิธีการปฏิบติัคือให้เกษตรกร
ปรับปรุงดินเค็มและโดยการใชปุ๋้ยคอก (มูลววั) และแกลบดิบ ซ่ึงปุ๋ยอินทรียแ์ละแกลบดิบจะไปช่วยในการชะ
ลา้งเกลือส่วนเกินออกไปเพื่อให้ดินมีค่าการน าไฟฟ้าต ่าลงจนเขา้สู่ระดบัปกติ และเพื่อให้ดินมีการระบายน ้าดี 
(กองปฐพีวิทยา, 2553)ซ่ึงวสัดุดงักล่าวเกษตรกรสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน จากผลการทดสอบแปลงเกษตรกร
ใน อ.โนนไทย พบวา่ไม่สามารถท าการทดสอบไดเ้น่ืองจากช่วงฤดูกาลปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกร 
มีฝนตกชุกท าใหพ้ื้นท่ีท่ีจะด าเนินการทดสอบเกิดน ้ าท่วมทั้งหมดจ านวน 3 ราย ส่วนเกษตรกรอีก 2 รายไดย้า้ย
พื้นท่ีในการด าเนินการทดสอบซ่ึงจากการเก็บตวัอย่างดินไปวิเคราะห์นั้นพบวา่พื้นท่ีดงักล่าวไม่ใช่พื้นท่ีดิน
เคม็ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

จากผลการทดสอบแปลงเกษตรกรใน อ.ขามสะแกแสงจ านวน 1 รายไดผ้ลดงัน้ี 
1.ผลการวเิคราะห์คุณสมบัติของดิน 

จากผลการวิเคราะห์ดินก่อนการทดลองพบวา่พื้นท่ีปลูกขา้วโพดแปลงเกษตรกรซ่ึงมีลกัษณะเป็นดิน
เหนียวมีค่า pH เท่ากบั 7.43 ค่า ec มีค่าเท่ากบั 1.12 ds/cm ซ่ึงเม่ือเทียบในตารางลกัษณะดินท่ีเป็นดินเหนียวจะ
พบวา่มีลกัษณะพื้นท่ีดินเค็มอยูใ่นระดบัปานกลาง %OM  เท่ากบั 3.43 ค่า P ท่ีเป็นประโยชน์ไดใ้นดิน  เท่ากบั 
18.65 ค่า K  ท่ีแลกเปล่ียนได้ในดิน เท่ากับ 185  ดังตารางท่ี 2 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ดิน สามารถน าค่า
วิเคราะห์ดินมาค านวณเพื่อหาอตัราปุ๋ยตามท่ีตอ้งใช้ตามค่าวิเคราะห์ดิน ซ่ึงเม่ือเทียบในตารางพบว่าอตัราปุ๋ย  
N : P : K ท่ีขา้วโพดตอ้งการหลงัจากวิเคราะห์ดินเท่ากบั 10:5:5 ซ่ึงเม่ือค านวณแล้วอตัราปุ๋ยท่ีตอ้งใช้คือปุ๋ย 
46-0-0  13 กิโลกรัม/ไร่  ปุ๋ย 16-20-0  25 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ย 0-0-60  8.3 กิโลกรัม/ไร่  

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่1 แสดงค่าวเิคราะห์ค่าการน าไฟฟ้า EC 1:5 (ds/m) ในดินชนิดต่างๆ 

ระดบัความเคม็ 
เน้ือดิน 

ดินทรายปนร่วน ดินร่วน 
ดินร่วนเหนียว
ปนทราย 

ดินเหนียว ดินเหนียวจดั 

ไม่เคม็ <0.15 <0.17 <0.25 <0.30 <0.40 
เคม็เล็กนอ้ย 0.16-0.30 0.18-0.35 0.26-0.45 0.31-0.60 0.41-0.80 
เคม็ปานกลาง 0.31-0.60 0.36-0.75 0.46-0.90 0.61-1.15 0.81-1.60 
เคม็จดั 0.61-1.20 0.76-1.50 0.91-1.75 1.16-2.30 1.61-3.20 
เคม็จดัมาก >1.20 >1.50 >1.75 >2.30 >3.20 
ทีม่า : ค าแนะน าการใชปุ๋้ยกบัพืชเศรษฐกิจ, 2553 อา้งถึง Patterson, 2001 
 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์คุณสมบัติของดิน 

รายช่ือเกษตรกร ph Ec 
(ds/cm) 

OM 
% 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

ระดับความ
เค็มของดิน 

นางนวลใย กอบสันเท๊ียะ 7.43 1.12 3.43 18.65 185.00 ปานกลาง 
 
2.ผลการเจริญเติบโต ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ 

จากผลการทดลองเม่ือมีการเก็บตวัอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ค่าความเค็มของดินหลงัการทดสอบจะ
พบวา่ค่า EC มีค่าลดลงค่อนขา้งมาก เน่ืองจากแปลงเกษตรกรท่ีด าเนินการทดสอบลกัษณะของความเค็มของ
ดินจะมีความเค็มเป็นจุดๆ ไม่เค็มทั้งพื้นท่ีในการเก็บตวัอย่างอาจมีการเก็บจุดท่ีไม่มีความเค็มแต่เป็นแปลง
ทดสอบท าใหค้วามเคม็ลดลงค่อนขา้งมาก ส่วนการเจริญเติบโตพบวา่เม่ือมีการปรับปรุงบ ารุงดินดว้ยปุ๋ยคอก
และแกลบดิบอตัรา 1,000 กก./ไร่ ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ท าใหข้า้วโพดเล้ียงสัตวเ์จริญเติบโตดี 
แต่ใช้ต้นทุนการผลิตมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร แต่ผลผลิตกรรมวิธีทดสอบได้มากกว่าวิธีเกษตรกร 60 
กิโลกรัม และได้ผลก าไรมากกว่า 60.5 บาท ซ่ึงผลผลิตและผลก าไรยงัไม่แตกต่างกนัมากนักเน่ืองจากการ
ปรับปรุงบ ารุงดินเค็มต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมส าหรับปลูกพืช การ
ปรับปรุงบ ารุงดินเพียงแค่คร้ังเดียวจึงใหผ้ลผลิตไม่แตกต่างกนัมากนกั 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่3 แสดง ค่าวเิคราะห์ EC(ds/cm) การเจริญเติบโต ผลผลติและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 
รายการ  กรรมวธีิทดสอบ  กรรมวธีิเกษตรกร 

EC  (ds/cm) (ec เร่ิมตน้ 1.12)  0.10  0.92  
ความสูงตน้ (ซม.)  213.5  195.1  
ความสูงฝัก (ซม.)  130.8  117  
ผลผลิต (กก./ไร่)  560  500  
น ้าหนกั 100 เมล็ด (ก.)  30.5  28.2  
ตน้ทุนการผลิต (บาท/ไร่)  2,609.5  2,110  
รายได ้(บาท/ไร่)  4,760  4,200 
ผลก าไรสุทธิ (บาท/ไร่) 2,150.5 2,090 
 
ผลการด าเนินงานปี 2555 
1.ผลการวเิคราะห์คุณสมบัติของดิน 

ด าเนินการทดสอบและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เหมาะสมกบัพื้นท่ีดินเค็มใน
จงัหวดันครราชสีมา โดยด าเนินการทดสอบในเขตพื้นท่ี อ.พระทองค า และทดสอบซ ้ าในพื้นท่ี อ.ขาม
สะแกแสง เกษตรกรในเขต อ.พระทองค าท่ีเขา้ร่วมด าเนินการทดสอบมีทั้งหมด 10 ราย แต่จากการตรวจ
วิเคราะห์สภาพดินพบวา่มีปัญหาดินเค็ม จ านวน 6 ราย โดยระดบัดินเค็มอยู่ในระดบัเค็มเล็กน้อยถึงเค็มจดั
ดินมีลักษณะเป็นดินด่างเล็กน้อย (ตารางท่ี 1 )  เน้ือดินมีลักษณะเป็นร่วนเหนียวปนทราย และ อ.ขาม
สะแกแสง 1 ราย แต่เน่ืองจากเกษตรกรในเขตพื้นท่ี  อ.ขามสะแกแสงท่ีจะด าเนินการทดสอบซ ้ าในพื้นท่ีท่ี
พบปัญหาดินเค็ม พบวา่เกษตรกรไดด้ าเนินการปลูกออ้ยในพื้นท่ีดงักล่าวเรียบร้อยแลว้แลว้ จึงไม่สามารถ
ด าเนินการทดสอบซ ้ าไดใ้นปีน้ี ส่วนเกษตรกรในพื้นท่ี อ.พระทองค า เน่ืองจากฝนตกติดต่อกนันานหลายวนั
ท าใหพ้ื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ม่สามารถเก็บขอ้มูลได ้จ  านวน 1 ราย 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะห์คุณสมบติัของดินก่อนการทดสอบ 

 
                             

ล าดั
บ 

รายช่ือเกษตรกร pH EC 
(ds/cm) 

OM 
(%) 

P (mg/kg) K 
(mg/kg) 

ระดับความเค็ม 

1 มาลี ประจง 7.69 0.45 2.59 22.78 183 เคม็เล็กนอ้ย 
2 เปล้ือง เกิบสันเท๊ียะ 7.14 0.45 2.59 16.90 195.50 เคม็เล็กนอ้ย 
3 บุญธรรม  ฐานนอก 6.77 0.73 2.98 15.25 207.50 เคม็ปานกลาง 
4 อุ่น ศรีม่วง 7.38 1.64 2.69 28.30 154.50 เคม็จดั 
5 มาลยั  ยีส่ันเท๊ียะ 7.30 1.44 2.63 34.40 200 เคม็จดั 



2.ผลความสูงต้น และความสูงฝัก     
 จากผลการทดลองพบว่าความสูงตน้และความสูงฝักในกรรมวิธีทดสอบในพื้นท่ีดินมีระดบัความ
เค็มเล็กน้อยจะมีความสูงตน้และความสูงฝักมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ส่วนในระดบัความเค็มปานกลาง
ใหผ้ลไม่แตกต่างกนัในทั้งสองกรรมวธีิ เช่นเดียวกบัพื้นท่ีท่ีมีความเค็มจดัความสูงตน้และความสูงฝักไม่ต่าง
ต่างกนัมากนกัในทั้งสองกรรมวธีิ ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 แสดงข้อมูล ความสูงต้น ความสูงฝัก     

ล าดับ รายช่ือเกษตรกร กรรมวธีิทดสอบ กรรมวธีิเกษตรกร 

ความสูงต้น 
(ซม.) 

ความสูงฝัก 
(ซม.) 

ความสูงต้น 
(ซม.) 

ความสูงฝัก 
(ซม.) 

1 มาลี ประจง 152.47 76.57 139.57 68.0 
2 เปล้ือง เกิบสันเท๊ียะ 113.50 44.60 105.57 44.60 
3 บุญธรรม  ฐานนอก 141.60 68.80 146.33 73.40 
4 อุ่น ศรีม่วง 96.60 45.84 82.18 32.92 
5 มาลยั  ยีส่ันเท๊ียะ 111.16 55.66 117.50 60.32 

เฉลีย่ 121.48 58.29 119.82 55.85 
                    
3.ผล %ฝักดี  %ฝักเสีย จ านวนต้นเกบ็เกีย่วและจ านวนฝักเกบ็เกีย่ว 
 จากผลการทดลองนับ %ฝักดี  %ฝักเสีย จ านวนต้นเก็บเก่ียวและจ านวนฝักเก็บเก่ียว จะพบว่า 
จ  านวนฝักเก็บเก่ียวและจ านวนตน้เก็บเก่ียวกรรมวิธีทดสอบ ของเกษตรกรล าดบัท่ี 1 และล าดบัท่ี 2 ท่ีพื้นท่ี
ทดสอบท่ีมีความเค็มระดับเล็กน้อย มีจ านวนต้นเก็บเก่ียวและจ านวนฝักเก็บเก่ียวมากกว่ากรรมวิธีของ
เกษตรกร ส่วนจ านวนตน้เก็บเก่ียวและจ านวนฝักเก็บเก่ียวมีค่าใกลเ้คียงกนัทั้ง 2 กรรมวธีิ ดงัตารางท่ี 3   
   



 
ตารางที ่3 แสดงข้อมูล ฝักดี ฝักเสีย จ านวนต้นเกบ็เกีย่วและจ านวนฝักเกบ็เกีย่ว  
 

ล า 
ดับ 

รายช่ือเกษตรกร กรรมวธีิทดสอบ กรรมวธีิเกษตรกร 

%ฝัก
ดี 

%ฝัก
เสีย 

จ านวน
ต้นเกบ็
เกีย่ว 
(ต้น/
ไร่) 

จ านวน
ฝักเกบ็
เกีย่ว 
(ต้น/
ไร่) 

%ฝัก 
ดี 

% 
ฝัก
เสีย 

จ านวน
ต้นเกบ็
เกีย่ว 
(ต้น/
ไร่) 

จ านวน
ฝักเกบ็
เกีย่ว 

(ต้น/ไร่) 

1 มาลี ประจง 96.0  4.0  9,675  8,000  100.0  0.0  8,427  7,218  
2 เปล้ือง เกิบสันเท๊ียะ 89.8  10.2  9,707  6,293  92.4  7.5  9,387  6,115  
3 บุญธรรม  ฐานนอก 98.0  2.0  5,835  5,470  97.3  2.7  8,711  7,787  
4 อุ่น ศรีม่วง 67.1  32.9  9,067  8,427  63.9  36.1  10,773  7,680  
5 มาลยั  ยีส่ันเท๊ียะ 66.1  33.9  9,941  8,341  87.9  12.1  11,499  9,493  

เฉลีย่ 83.4  16.6  8,845  7,306. 88.3  11.7  9,759 7658.6  
   
4.ผลผลติทั้งฝัก ผลผลติเมลด็ น า้หนัก 100 เมลด็ รายได้ ต้นทุน และผลก าไรสุทธิ (ราคาขาย 10 บาท/กก.) 

จากผลการทดลองจะพบวา่ผลผลิตทั้งฝักและผลผลิตเมล็ด ของเกษตรกรล าดบัท่ี 1 และล าดบัท่ี 2 ท่ี
พื้นท่ีทดสอบมีความเค็มระดบัเล็กน้อย มีผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร ส่วนแปลงทดสอบของ
เกษตรกรรายท่ี 3 ซ่ึงพื้นท่ีทดสอบมีระดบัความเค็มปานกลาง กรรมวิธีของเกษตรกรมีผลผลิตมากกว่า
กรรมวิธีทดสอบ เน่ืองจากพื้นท่ีทดสอบกรรมวธีิปรับใชเ้ป็นพื้นท่ีต ่ากวา่พื้นท่ีทดสอบกรรมวธีิของเกษตรกร
เวลาฝนตกท าให้มีน ้ าท่วมขงั การเจริญเติบโตและผลผลิตฝักขา้วโพดเล้ียงสัตวก์รรมวิธีทดสอบจึงไดน้้อย  
และในเกษตรกรรายท่ี 4 และรายท่ี 5 ท่ีพื้นท่ีทดสอบมีระดบัความเค็มเค็มจดั ผลผลิตในเกษตรกรรายท่ี 4 
กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตดีกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร แต่ในเกษตรกรรายท่ี 5 กรรมวิธีของเกษตรกรให้
ผลผลิตดีกวา่กรรมวิธีทดสอบ  ซ่ึงท่ีระดบัความเค็มเหมือนกนัแต่ให้ผลแตกต่างกนั (ตารางท่ี 4)  ควรจะมี
การทดสอบซ ้ าวา่กรรมวิธีทดสอบ สามารถเพิ่มผลผลิตขา้วโพดไดห้รือไม่ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเค็มท่ีเค็ม
จดั เพื่อให้ไดผ้ลท่ีชดัเจนข้ึน และนอกจากน้ียงัพบวา่ผลผลิตขา้วโพดไดผ้ลผลิตท่ีต ่ามาก ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของ
ประเทศไทยซ่ึงเม่ือน ามาคิดรายได ้ตน้ทุนการผลิตและผลก าไรสุทธิแลว้พบวา่ขาดทุนทั้งกรรมวิธีทดสอบ
และกรรมวธีิของเกษตรกร (ตารางท่ี 5) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพนัธ์ุขา้วโพดนครสวรรค ์3 อาจไม่เหมาะสมกบั
การปลูกในสภาพดินเค็ม โดยจากการสอบถามเกษตรกรทราบวา่ปกติเกษตรกรปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวโ์ดย
ใช้พนัธ์ุของเอกชน (888) สามารถเก็บผลผลิตเฉล่ียได้ประมาณ 500-600 กิโลกรัม/ไร่ ในระดบัความเค็ม
เล็กนอ้ย   

 



ตารางที ่4 แสดงข้อมูล ผลผลติทั้งฝัก ผลผลติเมลด็ น า้หนัก 100 เมลด็  
 
ล า 
ดับ 

รายช่ือเกษตรกร กรรมวธีิทดสอบ กรรมวธีิเกษตรกร 

ผลผลติ
ทั้งฝัก 
(กก./ไร่) 

ผลผลติ
เมลด็ 

(กก./ไร่) 

นน. 
100 
เมลด็ 
(ก.) 

ผลผลติทั้ง
ฝัก 

(กก./ไร่) 

ผลผลติ
เมลด็ 

(กก./ไร่) 

นน. 
100 
เมลด็ 
(ก.) 

1. มาลี ประจง 336.0  277.3  17.9  237.9  189.9  15.0  
2. เปล้ือง เกิบสันเท๊ียะ 183.5  150.8  16.5  139.7  115.9  15.2  
3. บุญธรรม  ฐานนอก 230.4  176.4  16.0  264.5  223.3  17.2  
4. อุ่น ศรีม่วง 157.5  127.2  13.1  154.7  122.5  13.1  
5. มาลยั  ยีส่ันเท๊ียะ 290.1  226.8  16.4  311.5  251.0  14.1  

เฉลีย่ 239.5  191.7  16.0  221.7  212.1  15.0  
 
ตารางที ่5 แสดงข้อมูล รายได้ ต้นทุน และรายได้สุทธิ (ราคาขาย 10 บาท/กก.) 
  

ล า 
ดับ 

รายช่ือเกษตรกร กรรมวธีิทดสอบ กรรมวธีิเกษตรกร 

รายได้ 
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

ต้นทุน 
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

1. มาลี ประจง 2,773  4,342  -1,569  1,899  1,820  79  
2. เปล้ือง เกิบสันเท๊ียะ 1,508  3,552  -2,044  1,159  1,790  -631  
3. บุญธรรม  ฐานนอก 1,764  4,082  -2318  2,233  2,069  164  
4. อุ่น ศรีม่วง 1,272  4,202  -2930  1,225  2,025  -800  
5. มาลยั  ยีส่ันเท๊ียะ 2,268  4,150  -1,882  2,510  1,890  620  

เฉลีย่ 1,917  4065.6  -2148.6  1805.2  1918.8  -113.6  
  
 ผลการด าเนินงานปี 2556 

จากผลการทดสอบในปี 2555 ขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุนครสวรรค์ 3 ให้ผลผลิตค่อนขา้งน้อยกว่า
ขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุการคา้ท่ีเกษตรกรเคยปลูก ท าให้เกษตรกรไดผ้ลก าไรไม่คุม้กบัท่ีลงทุน เกษตรกรจึง
ขอยกเลิกการทดสอบในปี 2556 และไดด้ าเนินการหาเกษตรกรผูร่้วมทดสอบรายใหม่ โดยในปีน้ีจะใชส้าย
พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุการคา้ของเกษตรกร 
 



1.ผลการวเิคราะห์คุณสมบัติของดิน 
 จากผลการทดลองมีเกษตรกรเขา้ร่วมด าเนินการจ านวน 11 ราย แต่สามารถเก็บผลผลิตได ้7 ราย อีก 
4 ราย ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ จากผลการวิเคราะห์คุณสมบติัของดินพบว่าพื้นท่ีของเกษตรกรมีระดบั
ความเค็มทั้ง 3 ระดบั โดยมีระดบัความเค็มเล็กน้อยจ านวน 3 ราย ระดบัความเค็มปานกลางจ านวน 1 ราย 
และ ระดับความเค็มจดัจ านวน 3 ราย ลกัษณะดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ส่วนใหญ่เป็นดินด่าง ค่า
อินทรียวตัถุ (%OM) อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่าถึงปานกลาง ระดบัฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช อยู่ใน
ระดบัปานกลางถึงสูงมาก ระดบัโพสแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินอยูใ่นระดบัสูงมาก (คเชนทร์,มปป) 
ดงัตารางท่ี 1  
ตารางที ่1 แสดง ค่าวเิคราะห์คุณสมบัติของดิน 
ล า
ดับ  

รายช่ือเกษตรกร  pH 
EC 

(ds/cm) 
OM 
(%) 

P 
(mg/kg) 

K 
(mg/kg) 

ระดับความเค็ม  

1 เลียบ  ศรีอุทยั  7.13  0.28  1.09  19.43  287.5  เคม็เล็กนอ้ย  
2 บุญชู  รักชาติ  7.85  0.27  2.24  66.6  300  เคม็เล็กนอ้ย  
3 ช านาญ  เก้ือสันเท๊ียะ  7.64  0.26  1.58  43.08  312.5  เคม็เล็กนอ้ย  
4 สังเวยีน  แดง

สันเท๊ียะ  
7.66  0.57  1.27  25.78  237.5  เคม็ปานกลาง  

5 สุภาพ  โตนสันเท๊ียะ  7.03  3.47  1.45  98.73  275  เคม็จดั  
6  ไทย  แดงสันเท๊ียะ  7.34  3.83  1.48  32.48  225  เคม็จดั  
7 ชั้น โนนตาล  6.74  3.94  1.96  51.69  153.5  เคม็จดั  

เฉล่ีย  7.34 1.80  1.58  48.26  255.86   
 
2.ความสูงต้น ความสูงฝัก 
 จากผลการทดลองพบว่าพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเค็มเล็กน้อยและเค็มปานกลางในเกษตรกรรายท่ี 1-4 
กรรมวิธีทดสอบมีความสูงตน้และความสูงฝักมากกวา่วิธีเกษตรกร ส่วนในระดบัความเค็มจดัในเกษตรกร
รายท่ี 5 และ 7 วิธีทดสอบมีแนวโนม้มีความสูงตน้ความฝักมากกวา่วิธีเกษตรกร ส่วนรายท่ี 6 วิธีเกษตรกรมี
ความสูงต้นมากกว่าวิธีทดสอบ เน่ืองจากแปลงทดสอบวิธีเกษตรกรมีลกัษณะดินเค็มแค่บางส่วนท าให้
ลกัษณะค่าเฉล่ียความสูงมากกวา่วธีิทดสอบ ดงัตารางท่ี 2  
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที ่2 แสดงข้อมูล ความสูงต้น ความสูงฝัก   
ล าดับ  รายช่ือเกษตรกร  กรรมวธีิทดสอบ  กรรมวธีิเกษตรกร  

ความสูงต้น  ความสูงฝัก  ความสูงต้น  ความสูงฝัก  
1 เลียบ  ศรีอุทยั  195.10 98.80 194.00 108.25 
2 บุญชู  รักชาติ  159.50 88.25 165.05 90.75 
3 ช านาญ  เก้ือสันเท๊ียะ  156.75 91.00 133.75 66.40 
4 สังเวยีน  แดงสันเท๊ียะ  175.50 77.50 166.75 67.75 
5 สุภาพ  โตนสันเท๊ียะ  159.00 76.00 140.75 62.50 
6  ไทย  แดงสันเท๊ียะ  178.75 84.50 184.25 92.50 
7 ชั้น  โนนตาล  193.00 119.50 182.75 105.00 

เฉลีย่  173.94  90.792  166.76  84.73  
 
3. %ฝักดี %ฝักเสีย จ านวนต้นเกบ็เกีย่วและจ านวนฝักเกบ็เกีย่ว  
 จากผลการทดลองพบว่า %ฝักดี %ฝักเสีย จ านวนตน้เก็บเก่ียวและจ านวนฝักเก็บเก่ียว กรรมวิธี
ทดสอบมีแนวโนม้ใหผ้ลดีกวา่กรรมวธีิเกษตรกร ในดินท่ีมีความเคม็เล็กนอ้ย ดงัตารางท่ี 3 
ล า  
ดับ  

รายช่ือเกษตรกร  กรรมวธีิทดสอบ  กรรมวธีิเกษตรกร  
% 
ฝักดี  

% ฝัก
เสีย  

จ านวน
ต้นเกบ็
เกีย่ว  

จ านวน
ฝักเกบ็
เกีย่ว 

% ฝัก
ดี  

% ฝัก
เสีย  

จ านวน
ต้นเกบ็
เกีย่ว 

จ านวน
ฝักเกบ็
เกีย่ว 

1 เลียบ  ศรีอุทยั  96.1 3.9 8,888.9 7,911.1 89.6 10.3 8,311.1 7,288.9 
2 บุญชู  รักชาติ  96.2 3.9 9,377.8 9,249.4 81.9 18.1 7,644.4 9,822.2 
3 ช านาญ เก้ือสันเท๊ียะ  90.1 9.9 8,533.3 9,600.0 86.1 13.9 9,066.7 8,933.3 
4 สังเวยีน แดงสันเท๊ียะ  98.7 1.3 7,911.1 7,066.0 94.89 5.1 6,222.2 6,088.9 
5 สุภาพ  โตนสันเท๊ียะ  96.2 3.8 8,800.0 8,266.0 70.1 29.93 7,733.3 6,533.3 
6  ไทย  แดงสันเท๊ียะ  94.4 5.6 10,000 9,466.7 93.1 6.9 9,067.7 8,933.3 
7 ชั้น  โนนตาล  89.1 10.9 8,533.3 8,088.9 99.5 0.5 8,933.3 8,666.7 

เฉลีย่  94.4 5.6  8863.5  8521.2  87.9  12.1  8139.8  8038.1  
           
 
 
 



4.ผลผลติ รายได้ ต้นทุน และก าไรสุทธิ  
 จากผลการทดสอบพบวา่กรรมวธีิทดสอบให้ผลผลิตมากกวา่กรรมวธีิเกษตรกรในแปลงทดสอบท่ีมี
ระดบัความเค็มเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนแปลงทดสอบท่ีมีระดบัความเค็มจดัพบว่ากรรมวิธีทดสอบให้
ผลผลิตมีทั้งมากกว่าและน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ส่วนรายไดพ้บว่ากรรมวิธีทดสอบให้รายไดม้ากกว่า
กรรมวิธีเกษตรกรแต่มีผลก าไรสุทธิน้อยกวา่วิธีเกษตรกร เน่ืองจากมีตน้ทุนการผลิตท่ีมากกว่าวิธีเกษตรกร 
ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่4 ผลผลติ รายได้ ต้นทุน และก าไรสุทธิ  

ล า  
ดับ  

รายช่ือเกษตรกร  กรรมวธีิทดสอบ  กรรมวธีิเกษตรกร  
ผลผลติ 
เมลด็ 

(กก./ไร่)  

ราย 
ได้ 

(บาท)  

ต้นทุน 
(บาท)  

ก าไร
สุทธิ 
(บาท)  

ผลผลติ 
เมลด็ 

(กก./ไร่)  

ราย 
ได้ 

(บาท)  

ต้นทุน 
(บาท)  

ก าไร
สุทธิ 
(บาท)  

1 เลียบ  ศรีอุทยั  763 4,959 4,416 542 422 2,745 4,527 1,781 
2 บุญชู  รักชาติ  642 4,174 4,208 -34 525 3,416 3,270 -146 
3 ช านาญ เก้ือสันเท๊ียะ  300 2,130 4,506 -2376 255 1,811 3,084 -1272 
4 สังเวยีน แดง

สันเท๊ียะ  
582 4,080 4,208 -128 369 2,582 2,820 -237 

5 สุภาพ  โตนสันเท๊ียะ  676 3,571 4,523 -952 255 1,536 3,095 -1558 
6  ไทย  แดงสันเท๊ียะ  602 3,914 4,195 -280 486 3,163 2,615 548 
7 ชั้น  โนนตาล  644 3,865 4,359 -494 682 4,093 3,155 937 

เฉลีย่  518 3,813 4,345 - 532 428 2,764 3,223 -459 
 
 

สรุปผลการทดลอง  
 1.จากผลการทดสอบและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เหมาะสมกบัพื้นท่ีดินเคม็
ในจงัหวดันครราชสีมา โดยการปรับปรุงดินเคม็ดว้ยแกลบและปุ๋ยคอก อตัรา 1,000 กิโลกรัม/ไร่ และใส่
ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดินในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเคม็เล็กนอ้ยมีแนวโนม้วา่จะท าใหผ้ลผลิตขา้วโพด 

2. การยอมรับของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรท่ีร่วมด าเนินงานในปี 2556 เร่ิมเห็นความส าคญั
ของการจดัการดินเค็มก่อนการปลูกข้าโพดเล้ียงสัตว์ โดยมีเกษตรกรบางรายน าปุ๋ยคอกและแกลบดิบ
ไปปรับปรุงบ ารุงดินเค็มก่อนการปลูกขา้วโพดในพื้นที่ของตนเอง  

 
 
 



ค าขอบคุณ  
คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณเกษตรกรผูร่้วมด าเนินงานวิจยัท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ 

ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรโนนสูง ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 ท่ีให้ความสะดวกในการ
ด าเนินงานและศูนยว์ิจยัพืชไร่นครสวรรค์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดนครสวรรค์ 3 รวมทั้ง
ขอขอบคุณทีมงานและเพื่อนร่วมงานของศูนย์วิจยัและพฒันาการเกษตรโนนสูงทุกท่านท่ีมีส่วนท าให้
งานวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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