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ABSTRACT 
  Testing and development of corn production technology for growing in shallow underground 

water areas in Ubon Ratchathani province was conducted in 2011-2013 in 10 farmers,  fields. There were 3 
treatments; (1) improved method 1 (variety Nakhon Sawan 3, chemical fertilizer application referred to soil 
analysis, chicken manure, bio-fertilize: PGPR1), (2) improved method 2 (variety Nakhon Sawan 3, chemical 

fertilizer application referred to farmer,s practice, chicken manure, bio-fertilizer: PGPR1), and (3) farmer method 

(private commercial varieties, chemical fertilizer application referred to farmer,s practice, chicken manure). The 
results revealed that farmer method gave the highest average yield (1,138 kg/rai) whereas improved method 1 and 
improved method 2 produced 1,002 and 1,092 kg/rai, respectively. The farmer method also obtained the highest 
net benefit (5,216 baht/rai), with a production cost at 4.42 baht/kg and 2.04 of BCR. In 2011, the highest yield 
obtained in farmer method because private varieties had more yield production potential than variety Nakhon 
Sawan 3. In 2012, the highest yield obtained in farmer method was due to the higher numbers of harvested plants 
(dual rows planting). However, in 2013, improved method 2 gave the highest yield was due to an application of 
bio-fertilizer: PGPR1, which was comprised of micro-organisms. These micro-organisms could promote plant 
growth through nitrogen fixation, nutrient dissolution and producing plant growth promotion substances. 
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บทคัดย่อ 
 การทดสอบและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันาโดยใช้น ้ าใตดิ้นต้ืนในพื้นท่ีจงัหวดั
อุบลราชธานี ด าเนินการในปี 2554-2556 ในพื้นท่ีเกษตรกร 10 ราย ประกอบดว้ย 3 กรรมวิธีทดสอบ คือ กรรมวิธี
ทดสอบ 1 ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมพนัธ์ุนครสวรรค ์3 ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน ร่วมกบัปุ๋ยมูลไก่ และปุ๋ย
ชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 กรรมวธีิทดสอบ 2  ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมพนัธ์ุนครสวรรค ์3  ใส่ปุ๋ยเคมีตามวิธีเกษตรกร 
ร่วมกบัปุ๋ยมูลไก่  และปี 2556 ใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 กรรมวธีิเกษตรกร ปี 2554 ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมเพื่อ
การคา้ และปี 2555-2556 เปล่ียนมาปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมพนัธ์ุนครสวรรค์ 3 ใส่ปุ๋ยเคมีตามวิธีเกษตรกร 
ร่วมกบัปุ๋ยมูลไก่ ผลการทดลอง พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉล่ีย 3 ปี สูงสุด 1,138 กก./ไร่ ในขณะท่ีกรรมวิธี
ปรับปรุง 1 และกรรมวิธีปรับปรุง 2 ให้ผลผลิตเฉล่ีย 1,002 และ 1,092 กก./ไร่ ท าให้กรรมวิธีเกษตรกรได้ผลตอบแทน
สุทธิสูงสุด 5,216 บาท/ไร่ มีตน้ทุนการผลิต 4.42 บาท/กก. และให้อตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) เท่ากบั 2.04 ปี 
2554 กรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีปรับปรุง 1 และกรรมวิธีปรับปรุง 2 เน่ืองจากพนัธ์ุลูกผสมการคา้ท่ี
เกษตรกรปลูกมีขนาดฝักใหญ่กว่าพนัธ์ุนครสวรรค์ 3 ส่วนปี 2555 กรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตมากกว่าเพราะเกษตรกร
ปลูกแถวคู่ ท  าให้มีจ  านวนต้นเก็บเก่ียวมากกว่า ในขณะท่ีปี 2556 กรรมวิธีปรับปรุง 2 ให้ผลผลิตมากกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร เพราะปลูกแถวคู่ร่วมกับการใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 ซ่ึงเป็นจุลินทรีย์ท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
สามารถตรึงไนโตรเจน ละลายธาตุอาหารพืช และสร้างสารกระตุน้การเจริญเติบโตของพืชไดด้ว้ย 

ค าน า 
 การผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นประเทศไทย แบ่งเป็น 2 สภาพ คือ การปลูกในสภาพไร่อาศยัน ้ าฝนเป็นส่วน
ใหญ่  โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น  รุ่นแรกเกษตรกรจะปลูกตน้ฝนในเดือนพฤษภาคม และรุ่นท่ี 2 ปลูกปลายฝนในเดือน
กรกฎาคม  พื้นท่ีปลูกรวมประมาณ 97-98 % ของพื้นท่ีทั้งหมด ส่วนสภาพท่ี 2 เป็นการปลูกในสภาพนาโดยใชพ้ื้นท่ี
นาปรังท่ีน ้าไม่ขงัหรือพื้นท่ีให้น ้าชลประทานเสริมได ้โดยจะปลูกประมาณเดือนพฤศจิกายน (ฤดูแลง้) ขา้วโพดเล้ียง
สัตวเ์ป็นพืชไร่อายุสั้น อายุเก็บเก่ียว 100-120 วนั สามารถน ามาจดัระบบการปลูกพืชในพื้นท่ีนา โดยปลูกในฤดูแลง้
หลงัการท านาปี หรือเรียกวา่ การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันา ซ่ึงจะไดผ้ลผลิตและคุณภาพสูง เน่ืองจากเก็บเก่ียว
ในฤดูแลง้ กรมวิชาการเกษตร ไดว้ิจยั ทดสอบ และพฒันาเทคโนโลยีในพื้นท่ีชลประทานในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
และภาคกลาง ซ่ึงพบวา่ การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์ความตอ้งการน ้ าตลอดฤดูปลูก 720-800 ลบ.ม./ไร่ นอ้ยกวา่การ
ท านาปรังท่ีตอ้งใชน้ ้ าถึง 1,920 ลบ.ม./ไร่ (สมชาย, 2549) ขณะเดียวกนัการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นฤดูแลง้จะช่วย
ตดัวงจรเพล้ียกระโดดสีน ้ าตาลได้ส่วนหน่ึง (ณรงค์, 2535) ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาการระบาดของเพล้ียกระโดด 
สีน ้าตาลไดด้ว้ย 
 ปัญหาการขาดแคลนน ้ าเกิดข้ึนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร 
การขยายตวัทางเศรษฐกิจและสังคม การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน การบุกรุกท าลายป่าตน้น ้ าล าธาร และความ
ตอ้งการน ้าเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ เพิ่มสูงข้ึน ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนัเน่ืองมาจากสภาวะโลก



ร้อนส่งผลกระทบให้ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาภยัแล้ง คือ เกิดการขาดแคลนน ้ าเพื่อการเกษตรกรรม 
ทั้งตน้และปลายฤดูฝน และเกิดการขาดแคลนน ้ าอย่างรุนแรงในฤดูแล้ง ส่วนในช่วงฤดูฝนมกัจะเกิดน ้ าท่วมอยู่
บ่อยคร้ัง จากขอ้มูลสารสนเทศ กรมชลประทาน (2553) พบว่า ประเทศไทยมีพื้นท่ีการเกษตรท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ี
ชลประทานมากถึง 78%  ของพื้นท่ีการเกษตรทั้งหมด การเกษตรเป็นแบบพึ่งพาน ้ าฝนแต่เพียงอย่างเดียว ท าให้
เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน ้ า ท าให้ผลผลิตการเกษตรเสียหาย กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล (2555) ได้
ศึกษาวิจยั จดัหาแหล่งน ้ าบาดาล และก าหนดรูปแบบการพัฒนาน ้ าบาดาลให้เหมาะสมกับพื้นท่ี รวมทั้ งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้น ้ าบาดาลเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแลง้ ประกอบดว้ย 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) พื้นท่ีศกัยภาพน ้ า
บาดาลระดบัต้ืน ใชรู้ปแบบการเจาะบ่อน ้ าบาดาลความลึกประมาณ 15-30 เมตร ตามพื้นท่ีแปลงเกษตร ซ่ึงเกษตรกร
สามารถใช้เคร่ืองยนต์ หรือมอเตอร์ขบัป๊ัมน ้ า สูบน ้ าข้ึนมาใช้โดยตรง และ 2) พื้นท่ีศกัยภาพน ้ าบาดาลระดบัลึก ใช้
รูปแบบการเจาะบ่อน ้าบาดาลท่ีมีศกัยภาพน ้าบาดาลระดบัลึกมากกวา่ 30 เมตร ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าไฟฟ้าแบบจุ่มใตน้ ้ า 
สูบน ้ าข้ึนถงัพกัน ้ าและจ่ายน ้ าเขา้สู่แปลงเกษตรผ่านทางระบบท่อ ซ่ึงระบบน้ี ประกอบด้วย บ่อน ้ าบาดาลขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 6 น้ิว และถงัพกัน ้า จ่ายน ้าใหก้บัพื้นท่ีการเกษตร 
 จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นแหล่งปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวอี์กจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
จากรายงานของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2553) และจากการส ารวจพื้นท่ีของส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร
เขตท่ี 4 พบว่า ในปี 2552 พื้นท่ีปลูกในสภาพไร่เหลือเพียง 995 ไร่ และในปี 2554 ไม่มีพื้นท่ีปลูกแล้ว เน่ืองจาก
เกษตรกรปรับเปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืนแทน เช่น มนัส าปะหลงั และยางพารา ท าให้ปริมาณผลผลิตลดลง ส าหรับใน
พื้นท่ีนาท่ีมีระบบชลประทานสมบูรณ์ท่ีใช้น ้ าจากเข่ือน หรือแหล่งน ้ าขนาดกลาง หรือสถานีสูบน ้ าด้วยไฟฟ้า 
เกษตรกรจะปลูกขา้วนาปรังเป็นหลกั ส่วนพื้นท่ีท่ีใชป้ลูกพืชอายุสั้ น รวมทั้งขา้วโพด ถัว่ลิสง พืชผกัต่างๆ จะใชน้ ้ า
จากแหล่งอ่ืนๆ ซ่ึงมีทั้งน ้ าจากสระกกัเก็บน ้ าในไร่นา บ่อน ้ าต้ืน หรือบ่อบาดาล ซ่ึงในปี 2555 จงัหวดัอุบลราชธานี  
มีพื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันา ประมาณ 2,000 ไร่ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเดชอุดม และอ าเภอวารินช าราบ ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีศกัยภาพน ้ าบาดาลระดบัต้ืน มีระดบัน ้ าปกติเฉล่ีย 7.35 เมตร และในระยะน ้ าลดระดบัน ้ าเฉล่ีย 12.92 เมตร 
ปริมาณน ้ าเฉล่ีย 5.94 ลบ.ม./ชม. (กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล, 2555) เกษตรกรใช้มอเตอร์ขบัป๊ัมน ้ า สูบน ้ าข้ึนมาใช้
โดยตรง ดงันั้น จึงไดท้ดสอบและพฒันาเทคโนโลยีโดยผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องกรม
วิชาการเกษตรกบัวิธีการให้น ้ าของเกษตรกรในสภาพพื้นท่ีศกัยภาพน ้ าบาดาลระดบัต้ืน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมและขยายผลสู่เกษตรกรในเขตศกัยภาพน ้าบาดาลระดบัต้ืนพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีต่อไป 
 
 
 
 
 



อุปกรณ์และวธีิการ 
 ไดค้ดัเลือกพื้นท่ีท่ีเกษตรกรปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันาในเขตพื้นท่ีน ้ าใตดิ้นต้ืน เกษตรกรเจาะบ่อบาดาล
แลว้สูบน ้ าใหแ้ก่ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ลอดฤดูปลูก เป็นการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ดแทนพื้นท่ีไร่ท่ีมีพื้นท่ีปลูกลดลง
เน่ืองจากมีพืชแข่งขนัท่ีมีศกัยภาพสูงกวา่ พื้นท่ีเป้าหมายท่ีคดัเลือก คือ พื้นท่ีนาเกษตรกร  บา้นเสาเลา้ ต าบลนาส่วง 
อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 10 ราย รายละ 3 ไร่ (ตารางท่ี 1)   
อุปกรณ์ 
 -พนัธ์ุพืช: ขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมพนัธ์ุนครสวรรค ์3 และพนัธ์ุลูกผสมเพื่อการคา้ ไดแ้ก่ เอ็นเค 48  
 -ปุ๋ย  : ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  46-0-0  และ  0-0-60 
                   : ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยหมกัมูลไก่ผสมแกลบ 
   : ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ 1 
 -วสัดุปรับปรุงดิน: โดโลไมท์ 
 -อุปกรณ์อ่ืนๆ  : เคร่ืองชัง่ อุปกรณ์เก็บตวัอยา่งดิน กลอ้งถ่ายรูป 
แบบและวธีิการทดลอง 
  แผนการทดลอง  : ไม่มี 
  กรรมวธีิ  มี 3 กรรมวธีิ  :  ประกอบดว้ย  
   (1) วธีิทดสอบ  1  
   (2) วธีิทดสอบ 2 
   (3) วธีิเกษตรกร 
วธีิด าเนินการ  
กรรมวธีิการทดลอง มี 3 กรรมวธีิ ไดแ้ก่ 
 กรรมวิธีทดสอบ 1 ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 ปรับปรุงดินด้วยการใส่โดโลไมท ์ 
ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ร่วมกบัปุ๋ยหมกัมูลไก่ และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 กรรมวธีิทดสอบ 2 ปลูกขา้วโพดเล้ียง
สัตวลู์กผสมนครสวรรค์ 3 ใส่ปุ๋ยเคมีตามวิธีเกษตรกร ร่วมกบัปุ๋ยหมกัมูลไก่ และกรรมวิธีเกษตรกร ปลูกขา้วโพด
เล้ียงสัตวลู์กผสมเพื่อการคา้ ใส่ปุ๋ยเคมีตามวิธีเกษตรกร ร่วมกบัปุ๋ยหมกัมูลไก่ การปฏิบติัการทดลองเร่ิมตั้งแต่การ
เลือกพื้นท่ีปลูกท่ีสามารถระบายน ้ าออกไดใ้นช่วงก่อนเก็บเก่ียวขา้ว โดยปรับพื้นท่ีนาให้ราบเรียบ เพื่อความสะดวก
ในการให้น ้ าแก่ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เกษตรกรไถเตรียมดินในช่วงตน้เดือนธันวาคม แลว้ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวต์าม
กรรมวธีิท่ีก าหนดในช่วงกลางเดือนธนัวาคม ไม่ควรปลูกล่าชา้เกินเดือนธนัวาคม เก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงปลายเดือน
เมษายน รายละเอียดของแต่ละกรรมวธีิมีดงัน้ี 
 
 



กรรมวธีิทดสอบ ปี 2554 

 

 

 

 

 

 

รายการ กรรมวธีิวธีิทดสอบ 1 กรรมวธีิทดสอบ 2 กรรมวธีิเกษตรกร 
การเตรียมดิน ไถเปิดร่องตามความยาวแปลงนา ระยะห่าง

ระหวา่งร่อง 75 ซม.  

ไถเปิดร่องตามความยาวแปลงนา 

ระยะห่างระหวา่งร่อง 75 ซม.  

ไถเปิดร่องตามความยาวแปลงนา 

ระยะห่างระหวา่งร่อง 75 ซม.  

รองพ้ืน  ปุ๋ยหมกัมูลไก่ผสมแกลบ อตัรา 350 กก./ไร่  

โดโลไมท ์อตัรา 100 กก./ไร่ 

  

 ปุ๋ยเคมีอตัราคร่ึงหน่ึงของค่าวเิคราะห์ดิน 

(ภาคผนวก   ตารางท่ี 5 ) 

  

เมลด็พนัธ์ุ  ขา้วโพดเล้ียงสตัวลู์กผสม 
พนัธ์ุนครสวรรค ์3 

ขา้วโพดเล้ียงสตัวลู์กผสมพนัธ์ุ
นครสวรรค ์3 

เมลด็พนัธ์ุของเกษตรกร 

คลุกเมลด็พนัธ์ุ  ชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 อตัรา  500  กรัม/เมลด็

พนัธ์ุ 3 กก./ไร่  

  

 ระยะปลูก 20 ซม.     จ านวน 1 ตน้/หลุม                  

อตัราเมลด็พนัธ์ุ 2.5 กก./ ไร่  

 ระยะปลูก 20 ซม.จ านวน 1 ตน้/หลุม              

อตัราเมลด็พนัธ์ุ 2.5 กก./ ไร่  

ระยะปลูก 20 ซม. จ านวน 1 ตน้/

หลุม อตัราเมลด็พนัธ์ุ 3 กก./ ไร่  

ขา้วโพด 

อาย ุ7-14 วนั  

 ปุ๋ยหมกัมูลไก่ผสมแกลบ  

อตัรา 350 กก./ไร่  

ปุ๋ยหมกัมูลไก่ผสมแกลบ       

อตัรา 350 กก./ไร่  

ขา้วโพด 

อาย ุ20-25 วนั  

ปุ๋ยเคมีอตัราคร่ึงหน่ึงของค่าวเิคราะห์ดิน 

(ภาคผนวก ตารางท่ี 5 ) 

  

ขา้วโพด 

อาย ุ 30-45 วนั  

 ใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0อตัรา 30 กก./ ไร่  ใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0   อตัรา 30 กก./ไร่  

ขา้วโพด 

อาย ุ60 วนั  

 ใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0   อตัรา   30 กก./ไร่  ใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0  อตัรา 30 กก./ไร่  



กรรมวธีิทดสอบ ปี 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ กรรมวธีิวธีิทดสอบ 1 กรรมวธีิทดสอบ 2 กรรมวธีิเกษตรกร 
การเตรียมดิน ไถเปิดร่องตามความยาวแปลงนา ระยะห่าง

ระหวา่งร่อง 75 ซม.  

ไถเปิดร่องตามความยาวแปลงนา 

ระยะห่างระหวา่งร่อง 75 ซม.  

ไถเปิดร่องตามความยาวแปลงนา 

ระยะห่างระหวา่งร่อง 75 ซม.  

รองพ้ืน  ปุ๋ยหมกัมูลไก่ผสมแกลบ        

อตัรา 350 กก./ไร่  

โดโลไมท ์อตัรา 100 กก./ไร่ 

โดโลไมท ์อตัรา 100 กก./ไร่  

 ปุ๋ยเคมีอตัราคร่ึงหน่ึงของค่าวเิคราะห์ดิน 

(ภาคผนวก   ตารางท่ี 6 ) 

  

เมลด็พนัธ์ุ  ขา้วโพดเล้ียงสตัวลู์กผสม 
พนัธ์ุนครสวรรค ์3 

ขา้วโพดเล้ียงสตัวลู์กผสมพนัธ์ุ
นครสวรรค ์3 

ขา้วโพดเล้ียงสตัวลู์กผสมพนัธ์ุ
นครสวรรค ์3 

 ระยะปลูก 20 ซม.  ปลูกแถวเด่ียว               

จ านวน 1 ตน้/หลุม                   

อตัราเมลด็พนัธ์ุ 2.5 กก./ ไร่  

 ระยะปลูก 20 ซม. ปลูกแถวเด่ียว            

จ านวน 1 ตน้/หลุม                  

อตัราเมลด็พนัธ์ุ 2.5 กก./ ไร่  

ระยะปลูก 20 ซม. ปลูกแถวคู่            

จ านวน 1 ตน้/หลุม               

 อตัราเมลด็พนัธ์ุ 3 กก./ ไร่  

ขา้วโพด 

อาย ุ7-14 วนั  

 ปุ๋ยหมกัมูลไก่ผสมแกลบ          

อตัรา 350 กก./ไร่  

ปุ๋ยหมกัมูลไก่ผสมแกลบ      

 อตัรา 350 กก./ไร่  

ขา้วโพด 

อาย ุ20-25 วนั  

ปุ๋ยเคมีอตัราคร่ึงหน่ึงของค่าวเิคราะห์ 

(ภาคผนวก ตารางท่ี  6) 

  

ขา้วโพด 

อาย ุ30-45 วนั  

 ใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0   

 อตัรา 30 กก./ ไร่  

ใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0  

อตัรา 50 กก./ไร่  

ขา้วโพด 

อาย ุ60 วนั  

 ใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0  

อตัรา   30 กก./ไร่  

ใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0 

 อตัรา 50 กก./ไร่  



กรรมวธีิทดสอบ ปี 2556 

 

 การให้น ้ าโดยสูบน ้ าจากบ่อบาดาลน ้ าต้ืนดว้ยป๊ัมน ้ าใชไ้ฟฟ้า ปล่อยเขา้ในร่องปลูกสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง เก็บ
เก่ียวขา้วโพดเม่ืออาย ุ110-120 วนั หรือประมาณปลายเดือนเมษายน  
การบนัทึกขอ้มูล 
 1)  วนัปลูก วนัเก็บเก่ียว และการปฏิบติัต่าง ๆ ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเก่ียว  
 2)  ผลผลิต โดยวธีิสุ่มตวัอยา่งเก็บผลผลิต ขนาดพื้นท่ี 3x5 เมตร จ านวน 4 จุด/ไร่ 
 3)  ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ ไดแ้ก่ ตน้ทุนผนัแปร ราคาขาย และรายได ้เก็บขอ้มูลจากพื้นท่ีทดสอบ และ
ขอ้มูลบางส่วนไดโ้ดยการสอบถามจากเกษตรกร 
 4) ระดบัความลึกของน ้าใตดิ้น ทุก ๆ 15 วนั 
 
 

รายการ กรรมวธีิวธีิทดสอบ 1 กรรมวธีิทดสอบ 2 กรรมวธีิเกษตรกร 
การเตรียมดิน ไถเปิดร่องตามความยาวแปลงนา 

ระยะห่างระหวา่งร่อง 75 ซม.  
ไถเปิดร่องตามความยาวแปลงนา 
ระยะห่างระหวา่งร่อง 75 ซม.  

ไถเปิดร่องตามความยาวแปลง
นา ระยะห่างระหวา่งร่อง 75 ซม.  

รองพ้ืน  ปุ๋ยหมกัมูลไก่ผสมแกลบ        
อตัรา 300 กก./ไร่  
โดโลไมท ์อตัรา 100 กก./ไร่ 

ปุ๋ยหมกัมูลไก่ผสมแกลบ        
อตัรา 300 กก./ไร่  
โดโลไมท ์อตัรา 100 กก./ไร่ 

ปุ๋ยหมกัมูลไก่ผสมแกลบ       
อตัรา 300 กก./ไร่ 

 ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีอตัราคร่ึงหน่ึงของค่า
วเิคราะห์ดิน (ภาคผนวก   ตารางท่ี 7 ) 

ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
อตัรา 25 กก./ ไร่ 

 

เมลด็พนัธ์ุ  ขา้วโพดเล้ียงสตัวลู์กผสมพนัธ์ุ
นครสวรรค ์3 

ขา้วโพดเล้ียงสตัวลู์กผสมพนัธ์ุ
นครสวรรค ์3 

ขา้วโพดเล้ียงสตัวลู์กผสมพนัธ์ุ
นครสวรรค ์3 

คลุกเมลด็พนัธ์ุ  ชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 อตัรา 500 กรัม/
เมลด็พนัธ์ุ 3 กก./ไร่  

ชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 อตัรา 500 กรัมต่อ
เมลด็พนัธ์ุ 3 กก./ไร่ 

 

 ระยะปลูก 20 ซม.   ปลูกแถวเด่ียว           
  จ านวน 1 ตน้/หลุม                   
อตัราเมลด็พนัธ์ุ 2.5 กก./ ไร่  

 ระยะปลูก 20 ซม.  ปลูกแถวคู่            
จ านวน 1 ตน้/หลุม               
อตัราเมลด็พนัธ์ุ 2.5 กก./ ไร่  

ระยะปลูก 20 ซม.    ปลูกแถวคู่          
จ านวน 1 ตน้/หลุม               
 อตัราเมลด็พนัธ์ุ 3 กก./ ไร่  

ขา้วโพด 
อาย ุ20-25 วนั  

ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีอตัราคร่ึงหน่ึงของค่า
วเิคราะห์ดิน (ภาคผนวก ตารางท่ี 7 ) 

ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 
อตัรา 25 กก./ ไร่ 

 

ขา้วโพด 
อาย ุ30-45 วนั  

   ใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0                    
อตัรา 50 กก./ไร่  

ขา้วโพด 
อาย ุ60 วนั  

   ใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0                    
 อตัรา 50 กก./ไร่  



 การค านวณค่าทางเศรษฐศาสตร์บางค่า ไดด้งัน้ี 
 - รายไดสุ้ทธิ = รายได ้– ตน้ทุนผนัแปร 
  

- ผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้ายการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) =  
  

- การขยายผล การถ่ายทอดเทคโนโลย ี และจากการจดังานวนันดัพบเกษตรกร (field day)    
  

ระยะเวลา 
ตุลาคม 2553 – กนัยายน 2556 

 

สถานทีด่ าเนินการ 
พื้นท่ีนาเกษตรกรบา้นเสาเลา้ ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 1. ปี 2554 ผลการด าเนินงานในพื้นท่ีนาเกษตรกร 10 ราย (ตารางท่ี 1) ซ่ึงเป็นดินนาชุดดินร้อยเอด็  มีค่าความ

เป็นกรด-ด่างอยูร่ะหวา่ง 4.42-6.41  อินทรียวตัถุอยูร่ะหวา่ง 0.37-1.49  ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์อยูร่ะหวา่ง 3-256 

กรัม/กก. และค่าโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดอ้ยูร่ะหวา่ง 5-40 กรัม/กก. (ภาคผนวก ตารางท่ี1)  แหล่งน ้าท่ีใชส้ าหรับ

ปลูกขา้วโพดไดจ้ากการขุดเจาะบ่อบาดาลน ้ าต้ืนขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 4 น้ิว ลึก 20-30 เมตร สูบน ้ าดว้ยป๊ัมน ้ าไฟฟ้า

ขนาด 1.5-2.0 แรงมา้ ซ่ึงระดบัความลึกของน ้ าใตดิ้นเม่ือให้น ้ าคร้ังแรกเฉล่ีย 4.4 เมตร และความลึกเม่ือให้น ้ าคร้ัง

สุดทา้ยเฉล่ีย 9.8 เมตร เกษตรกรไถเตรียมดินในช่วงตน้เดือนธนัวาคม ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ามกรรมวิธีท่ีก าหนด

ในช่วงกลางเดือนธนัวาคม ปฏิบติัดูแลรักษาตามกรรมวิธี เก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงปลายเดือนเมษายน ซ่ึงทดสอบการ

ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์3 กรรมวิธี ผลการด าเนินงาน พบว่า กรรมวิธีทดสอบ 2 ได้ผลผลิตน ้ าหนักเมล็ดแห้ง 890  

กก./ไร่ สูงกวา่กรรมวิธีทดสอบ 1  ซ่ึงไดผ้ลผลิตน ้ าหนกัเมล็ดแห้ง 856 กก./ไร่ แต่ผลผลิตต ่ากวา่กรรมวิธีเกษตรกร  

ซ่ึงใช้พนัธ์ุขา้วโพดลูกผสมของเอกชน ไดผ้ลผลิตน ้ าหนกัเมล็ดแห้ง 1,017 กก./ไร่ เพราะขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสม

พนัธ์ุ NK 48 จะมีความสามารถให้ผลผลิตน ้ าหนักเมล็ดแห้งประมาณ 1,200-1,500 กก./ไร่ ซ่ึงมากว่าขา้วโพดเล้ียง

สัตวลู์กผสมพนัธ์ุนครสวรรค์ 3  ในดา้นตน้ทุนการผลิต ดา้นผลตอบแทน และผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายการลงทุน 

(BCR) พบวา่ กรรมวิธีเกษตรกรมีค่า BCR 2.00 รองลงมา คือ กรรมวิธีทดสอบ 2 และกรรมวิธีทดสอบ 1 มีค่า BCR 

1.90 และ 1.67 ตามล าดบั (ตารางท่ี 2 ) 

     รายได ้

  ตน้ทุนผนัแปร 



 2. ปี 2555 ด าเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร นาเกษตรกร บ้านเสาเล้า ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม 
จงัหวดัอุบลราชธานี เกษตรกร จ านวน 10 ราย  มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยูร่ะหวา่ง 4.20-5.76  อินทรียวตัถุอยูร่ะหวา่ง 
0.38-1.66  ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์อยู่ระหว่าง 3.00-199.88 กรัม/กก. และค่าโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดอ้ยู่ระหว่าง 
8-144 กรัม/กก. (ภาคผนวก ตารางท่ี 2) แหล่งน ้ าท่ีใช้ส าหรับปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ช่นเดียวกนักบัการทดลองปี 2554 
พบวา่กรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตน ้ าหนกัเมล็ดแห้ง สูงท่ีสุด  1,269 กก./ไร่ เพราะเกษตรกรปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์บบ
แถวคู่ ท าให้มีจ  านวนฝักและน ้ าหนกัของเมล็ดต่อไร่มากท่ีสุด แต่ขนาดฝักเล็กกวา่กรรมวิธีทดสอบ 1 และ 2 ซ่ึงไดผ้ลผลิต
น ้ าหนักเมล็ดแห้ง 1,074 และ 1,064 กก./ไร่ ตามล าดับ ในด้านต้นทุนการผลิต ด้านผลตอบแทน และผลตอบแทนต่อ
ค่าใชจ่้ายการลงทุน (BCR) พบวา่กรรมวธีิเกษตรกร มีค่า BCR  2.11 มากท่ีสุดเพราะมีผลผลิตมากท่ีสุด แต่ตน้ทุนการผลิต
มากกวา่กรรมวธีิทดสอบ 1 และ 2  มีค่า BCR 1.90 และ 2.02 ตามล าดบั(ตารางท่ี 2) 
 3. ปี 2556 ด าเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร นาเกษตรกร บ้านเสาเล้า ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม 
จงัหวดัอุบลราชธานี เกษตรกร จ านวน 8 ราย  เป็นดินนาชุดดินร้อยเอ็ด ลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย ความอุดม
สมบูรณ์ต ่า มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยูร่ะหวา่ง 4.02-6.85 อินทรียวตัถุอยูร่ะหวา่ง 0.51-0.97 เปอร์เซ็นต ์ฟอสฟอรัสท่ี
เป็นประโยชน์อยู่ระหว่าง 8-152.88 กรัม/กก. และค่าโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้อยู่ระหว่าง 17-38 กรัม/กก.
(ภาคผนวก ตารางท่ี 3) แหล่งน ้ าน ้ าท่ีใช้ส าหรับปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ช่นเดียวกนักบัการทดลองปี 2554  พบว่า
กรรมวิธีทดสอบ 2 ให้ผลผลิตน ้ าหนกัเมล็ดแห้ง 1,321 กก./ ไร่ สูงท่ีสุดเพราะปลูกแถวคู่มีจ  านวนฝักต่อไร่มากท่ีสุด 
จึงท าให้มีน ้ าหนักฝักต่อไร่ น ้ าหนักของเมล็ดต่อไร่มากท่ีสุด มีฝักขนาดใหญ่กว่ากรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธี
เกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบ 1 ให้ผลผลิตน ้ าหนกัเมล็ดแห้ง 1,127 และ 1,027 กก./ไร่ ตามล าดบั  ในดา้นตน้ทุน
การผลิต ดา้นผลตอบแทน และผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้ายการลงทุน (BCR) พบวา่กรรมวิธีทดสอบ 1 มีค่า BCR 2.42 
มากท่ีสุดเพราะ มีผลผลิตมากท่ีสุด มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร และกรรมวิธีทดสอบ 1 ซ่ึงมีค่า BCR 2.0 และ 1.88 
ตามล าดบั  (ตารางท่ี 2)   
 4. การขยายผลเทคโนโลยี 
  4.1 การจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันาพื้นท่ีใช้น ้ าใตดิ้นต้ืนจงัหวดั
อุบลราชธานีในวนัท่ี 28 มีนาคม 2555 ณ แปลงปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกรบ้านเสาเล้า ต าบลนาส่วง อ าเภอ 
เดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี วตัถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันาเขตพื้นท่ีใช้น ้ าใต้
ดินต้ืนจงัหวดัอุบลราชธานี มีผูเ้ขา้ร่วมงาน เกษตรกร จ านวน 358 คน และเจา้หนา้ท่ีภาครัฐและเอกชน จ านวน 50 คน 
 กิจกรรมภายในงาน 
   การบรรยายและเสวนา เร่ือง การผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังนาในพื้นท่ีใช้น ้ าใต้ดินต้ืนโดย
นกัวชิาการและเกษตรกรตน้แบบ 
   การแสดงนิทรรศการของภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ 
   - พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสม  



   - เทคโนโลยกีารผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันา  
   - การใชปุ๋้ยส าหรับการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันา 
   - ศกัยภาพและลกัษณะดินนาท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
   - ศกัยภาพและคุณภาพน ้าเขตน ้าใตดิ้นต้ืนเพื่อการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
   - การผลิตอาหารสัตวจ์ากขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
  การท าถ่านอดัแท่งจากซงัขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
  การสาธิตการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
  การสาธิตเจาะบ่อบาดาล  
  การแข่งขนัเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
  4.2 การจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันาเขตใชน้ ้ าใตดิ้นต้ืน จงัหวดั
อุบลราชธานี คร้ังท่ี 2ในวนัท่ี 26 เมษายน 2556 ณ แปลงปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกรบ้านเสาเล้า ต าบล
นาส่วง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี วตัถุประสงค ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันา
เขตพื้นท่ีใช้น ้ าใตดิ้นต้ืนจงัหวดัอุบลราชธานี มีผูเ้ขา้ร่วมงาน เกษตรกร จ านวน 900 คนและ เจา้หน้าท่ีภาครัฐและ
เอกชน จ านวน  150 คน 
 กิจกรรมภายในงาน 
   การแสดงนิทรรศการของภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ 
   - พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสม  
   - เทคโนโลยกีารผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันา  
   - การใชปุ๋้ยส าหรับการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันา 
   - ศกัยภาพและลกัษณะดินนาท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
   - ศกัยภาพและคุณภาพน ้าเขตน ้าใตดิ้นต้ืนเพื่อการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
   - การผลิตอาหารสัตวจ์ากขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
   - การเก็บเก่ียวและปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวเพื่อไดข้า้วโพดเล้ียงสัตวคุ์ณภาพ 
   การแข่งขนัเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
  การแข่งขนัขา้วโพดฟักใหญ่ 
  4.3 ขยายผลเกษตรกรร่วมโครงการทดสอบและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงั
นาโดยใชน้ ้าใตดิ้นต้ืนในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี  
  - ปี 2554 เกษตรกรเขา้ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุนครสวรรค ์3 จ  านวน 10 ราย พื้นท่ี 30 ไร่  
  - ปี 2555 เกษตรกรเขา้ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุนครสวรรค ์3 จ  านวน 42 ราย  พื้นท่ี 169 ไร่  
  - ปี 2556 เกษตรกรเขา้ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุนครสวรรค ์3 จ  านวน 35 ราย  พื้นท่ี 164 ไร่ 



 5. การส ารวจความพึงพอใจขา้วโพดพนัธ์ุนครสวรรค์ 3 ของเกษตรกรพบว่าเกษตรกรชอบความงอกและ
การเก็บเก่ียวดว้ยมือมากท่ีสุด (ตารางท่ี 3) 
 
 

ตารางที ่1  รายช่ือเกษตรกรร่วมโครงการทดสอบและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันาโดยใช ้  
                  น ้าใตดิ้นต้ืนในพื้นท่ี ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2554-2556 
ท่ี ช่ือ นามสกลุ บา้นเลขท่ี หมู่ท่ี บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
1 นายเบ็ญ   องัคนา 7 4 เสาเลา้ นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 
2 นายไพโรจน์   ค าทะนา 10 7 หนองบวั นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 
3 นายสมัพนัธ์   พิลาสินธ์ 32 7 หนองบวั นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 
4 นายอาคม   บวัแกว้ 101 4 เสาเลา้ นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 
5 นายสมพาน   ขนัทวตัร 80 12 โนนจิก นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 
6 นายสุวทิย ์  มีทองขาว 137 12 โนนจิก นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 
7 นายสมพงษ ์ อ าพนัธ์ 178 12 โนนจิก นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 
8 นายสมชยั   พาลาดวล 103 4 เสาเลา้ นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 
9 นายประกิต   จงสุริ 105 4 เสาเลา้ นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 
10 นายบุญมี   สอดศรี 131/2 4 เสาเลา้ นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 

ตารางที ่2  ตน้ทุนผนัแปร ผลผลิต และผลตอบแทนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันาโดยใชน้ ้าใตดิ้นต้ืนในพื้นท่ี  
                  ต  าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2554-2556 

รายการ 
กรรมวธีิทดสอบ 1 กรรมวธีิทดสอบ 2 กรรมวธีิเกษตรกร 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
1. ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด (บาท/ไร่) 4,604 5,085 5,146 4,207 4,740 4,909 4,571 5,415 5,082 
2. ผลผลิต (กก./ไร่) 856 1,074 1,075 890 1,064 1,321 1,017 1,269 1,127 
3. รายได ้(บาท/ไร่) 7,704 9,666 9,675 8,010 9,576 11,889 9,153 11,421 10,143 
4. รายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) 3,100 4,581 4,529 3,803 4,836 6,980 4,582 6,006 5,061 
5. ตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย  (บาท/กก.) 5.38 4.73 4.79 4.73 4.45 3.72 4.49 4.27 4.51 
6. Benefit  Cost  Ratio 1.67 1.90 1.88 1.90 2.02 2.42 2.00 2.11 2.00 

หมายเหต ุ: เฉล่ียจากเกษตรกรร่วมโครงการ 10 ราย 
ปี 2554  ปุ๋ย 15-15-15  ราคา 15.60 บาท/กก. ปี 2555  ปุ๋ย 15-15-15  ราคา 19.20 บาท/กก. 

ปุ๋ย 46-0-0  ราคา 12.60 บาท/กก. ปุ๋ย 46-0-0  ราคา 17.80 บาท/กก. 
ปุ๋ย 0-0-60  ราคา 18.00 บาท/กก. ปุ๋ย 0-0-60  ราคา 20.00 บาท/กก. 
โดโลไมท ์             ราคา          1.90      บาท/กก. โดโลไมท ์              ราคา         2.00      บาท/กก. 

ปี 2556  ปุ๋ย 15-15-15  ราคา 18.60 บาท/กก.  



ปุ๋ย 46-0-0  ราคา 14.70 บาท/กก.  
ปุ๋ย 0-0-60  ราคา 20.00 บาท/กก.  
โดโลไมท ์              ราคา        2.00      บาท/กก.  

- ราคาขายขา้วโพดเล้ียงสตัวท่ี์ความช้ืน 14% กิโลกรัม 9 บาท 

ตารางที ่3 แสดงความชอบในการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุนครสวรรค ์3 
 

ล าดบัท่ี ลกัษณะ ความพึงพอใจ (%) 
1  ความงอก ชอบมากท่ีสุด 92 
2 ความแขง็แรงของตน้กลา้ ชอบมาก 75 
3 ความตา้นทานโรคราน ้าคา้ง ชอบมาก 67 
4 การเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อปุ๋ย ชอบมาก 54 
5 ความสามารถในการทดแลง้ ชอบมาก 63 
6 ความแขง็แรงของตน้ ชอบมาก 63 
7 ขนาดของฝัก ชอบปานกลาง 75 
8 ขนาดของซงั ชอบปานกลาง 71 
9 สีของเมลด็ ชอบมากท่ีสุด 58 
10 ขนาดของเมลด็ ชอบปานกลาง 75 
11 ผลผลิต ชอบปานกลาง 88 
12 การเกบ็เก่ียวดว้ยมือ ชอบมากท่ีสุด 58 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 1) ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันาท่ีเหมาะสมในเขตใชน้ ้ าใตดิ้นต้ืนพื้นท่ีจงัหวดั
อุบลราชธานี ควรหลีกเล่ียงพื้นท่ีน ้ าท่วมขงัในระยะแรก และปลูกให้แลว้เสร็จภายในเดือนธันวาคม เพื่อจะไดเ้ก็บ
เก่ียวผลผลิตในเดือนเมษายนก่อนท่ีฝนจะตกช่วงฤดูเก็บเก่ียว เพื่อป้องกนัผลผลิตเสียหายและคุณภาพไม่ดี  
 2) การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันาพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี การให้น ้ าข้าวโพดเล้ียงสัตวแ์บบสูบน ้ า
แหล่งน ้ าท่ีไดจ้ากการขุดเจาะบ่อบาดาลน ้ าต้ืนขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 น้ิว  ลึก 20-30 เมตร สูบน ้ าดว้ยป๊ัมน ้ าไฟฟ้า
ขนาด 1.5-2.0 แรงมา้ มีการให้น ้ าขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ลอดฤดูปลูก เพราะการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ะตอ้งไดรั้บน ้ า
เพียงพอตลอดฤดูปลูก หากเกิดการขาดน ้ าในช่วงระยะใดระยะหน่ึงย่อมส่งผลต่อผลผลิต โดยเฉพาะการขาดน ้ าใน
ระยะออกดอก จะท าใหผ้ลผลิตลดลง 50% (กรมวชิาการ, 2547) 
 3) ระดบัความลึกของน ้าใตดิ้นเม่ือใหน้ ้าคร้ังแรกในเดือนธนัวาคมเฉล่ีย 4.4 เมตร และความลึกเม่ือใหน้ ้าคร้ัง
สุดทา้ยในเดือนมีนาคม เฉล่ีย 9.8 เมตร บ่อน ้าบาดาล 1 บ่อ สามารถใหน้ ้าส าหรับการปลูกขา้วโพดไดไ้ม่เกิน 5 ไร่ 



 4) การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นพื้นท่ีนาฤดูแลง้ ควรหลีกเล่ียงพื้นท่ีดินเหนียวถึงเหนียวจดั และหลีกเล่ียง
ดินกรดท่ีมีค่าความเป็นกรด-ด่างต ่ากว่า 5.5 (กรมวิชาการเกษตร, 2547) แต่พื้นท่ีนาของจงัหวดัอุบลราชธานีส่วน
ใหญ่เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณต ่า ตอ้งปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใส่ปุ๋ยแบบผสมผสานทั้ง
ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ ร่วมกับปุ๋ยเคมีท่ีให้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราสูงและใส่ในอตัราตามค่าวิเคราะห์ดิน และการ
วิเคราะห์ดินก่อนเร่ิมทดสอบและหลังการทดสอบส้ินสุดการทดสอบพบว่าปริมาณธาตุอาหารในดินมีปริมาณ
เพิ่มข้ึนจากเดิม  
 5) ผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว ์ปี2554-2555 กรรมวิธีเกษตรกร มีผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีทดสอบ 1 และ
กรรมวธีิทดสอบ 2 และปี 2556 กรรมวธีิทดสอบ 2 มีผลผลิตมากกวา่กรรมวธีิเกษตรกร เพราะ 
  5.1) ปี 2554 พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุลูกผสมนครสวรรค ์3 ขนาดฝักเล็กกวา่พนัธ์ุลูกผสมการคา้ 
แต่ราคาเมล็ดพนัธ์ุมีราคาถูกกวา่พนัธ์ุการคา้  
  5.2) ปี 2555  กรรมวิธีเกษตรกรมีผลผลิตมากกว่าเพราะเกษตรกรปลูกแถวคู่ท  าให้มีจ  านวนต้น 
จ านวนฝัก ท าใหน้ ้าหนกัเมล็ดมากกวา่ แต่ขนาดฝักจะมีขนาดเล็กกวา่กรรมวธีิทดสอบ 1 และ 2 ท่ีปลูกแถวเด่ียว 
  5.3) ปี 2556 กรรมวิธีทดสอบ 2 มีผลผลิตมากกวา่เกษตรกร เพราะปลูกแถวคู่และมีขนาดฝักใหญ่
กวา่กรรมวธีิเกษตรกร เพราะใส่ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ วนั  ซ่ึงเป็นปุ๋ยท่ีประกอบดว้ยแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของพืช ซ่ึงสามารถตรึงไนโตรเจน ละลายธาตุอาหารพืช และสร้างสารกระตุน้การเจริญเติบโตของพืช ประโยชน์
ของปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ วนั ช่วยการลดปุ๋ยเคมีประมาณ 10% (กรมวิชาการเกษตร,2548) ท าให้ต้นทุนการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตวล์ดลง ดงันั้นควรทดสอบเทคโนโลยีผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันาในพื้นท่ีน ้ าใตดิ้นพื้นท่ีจงัหวดั
อุบลราชธานีในปีต่อไป เพือ่หาอตัราปุ๋ยท่ีเหมาะสมและลดตน้ทุนการผลิตในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 
 

การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 1)  การจัดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังนาพื้นท่ีใช้น ้ าใต้ดินต้ืนจังหวดั
อุบลราชธานีในวนัท่ี 28 มีนาคม 2555 ณ แปลงปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกรบา้นเสาเลา้ ต าบลนาส่วง อ าเภอ
เดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี  มีผูเ้ขา้ร่วมงานจ านวน 408 คน 
 2) การจัดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังนาเขตใช้น ้ าใต้ดินต้ืน  จังหวดั
อุบลราชธานี คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2556 ณ แปลงปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องเกษตรกรบ้านเสาเล้า ต าบล
นาส่วง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี มีผูเ้ขา้ร่วมงานจ านวน 1,050 คน  
 3) เกษตรเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์พ ันธ์ุนครสวรรค์ 3 ปี  2554-2556 จ านวน 87 ราย  
พื้นท่ี 263 ไร่ 
 
 



 
 
 

ค าขอบคุณ 
 การวจิยัคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวบ์า้นเสาเลา้  ต าบลนาส่วง อ าเภอเดช
อุดม จงัหวดัอุบลราชธานี ขอขอบคุณนายณัชนพงศ์ วชิรวงศบุ์รี นายจ าลอง ดาวเรือง นายอุดม ค าชา ผอ.สวพ.4 ท่ี
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน  ขอขอบคุณนายจ าลอง  กกรัมย ์ผอ.ศวพ.นม. ช่วยตรวจทานและปรับปรุง
เน้ือหางานวิจยั  คณะเจ้าหน้าท่ีกลุ่มวิชาการ สว.พ.4 และท่ีส าคญั คือ ขอขอบคุณกรมวิชาการเกษตร ท่ีให้การ
สนบัสนุนงบประมาณในการท าวจิยัและจดังานถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีเกษตรกร 
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ภาคผนวก 
ตารางที ่1  ผลวเิคราะห์ดินแปลงปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันา ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2554 

ท่ี ช่ือเกษตรกร 

วธีิทดสอบ 1 วธีิทดสอบ 2 วธีิเกษตรกร 

pH LR OM Avai P Exch K pH LR OM Avai P Exch K pH LR OM Avai P Exch K 

(กก./ไร่) (%) (ppm) (ppm) (กก./ไร่) (%) (ppm) (ppm) (กก./ไร่) (%) (ppm) (ppm) 

1 นายเบ็ญ  องัคนา 5.31 507 1.27 256 25 5.12 250 1.49 115 33 4.52 897 1.38 39 15 

2 นายไพโรจน ์ ค าทะนา 4.53 359 0.54 12 15 4.59 421 0.98 6 10 4.42 515 1.00 9 15 

3 นายสมัพนัธ์  พิลาสินธ์ 5.18 632 1.36 9 40 5.25 530 1.10 4 20 5.65 647 1.16 3 35 

4 นายอาคม  บวัแกว้ 4.58 585 0.38 4 10 4.78 359 0.47 5 5 6.41 0 0.37 4 5 

5 นายสมพาน  ขนัทวตัร 5.06 608 0.88 41 10 5.16 320 0.78 27 15 4.62 445 1.2 49 15 

6 นายสุวทิย ์ มีทองขาว 4.43 351 1.13 33 23 4.71 663 1.06 42 23 4.75 320 0.78 17 20 

7 นายสมพงษ ์อ าพนัธ์ 4.95 842 0.85 17 10 4.94 328 0.76 13 10 4.5 593 1.01 26 13 

8 นายสมชยั  พาลาดวล 4.62 437 1.00 116 13 4.73 296 0.49 6 13 - - - - - 

9 นายประกิต  จงสุริ 4.94 242 0.63 10 13 5.15 148 0.49 19 8 4.92 234 0.51 4 8 

10 นายบุญมี  สอดศรี 4.64 328 0.6 28 13 5.61 265 0.82 19 13 - - - - - 

ทีม่า : กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 4 , 2553 
 

 



ตารางที ่2  ผลวเิคราะห์ดินแปลงปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันา ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2555 

ท่ี ช่ือ สกลุ 
กรรมวธีิทดสอบ 1 กรรมวธีิทดสอบ 2 กรรมวธีิเกษตรกร 

pH 
LR 

(กก./ไร่) 
OM  
(%) 

P  
(mg/kg) 

K  
(mg/kg) pH 

LR 
(กก./ไร่) 

OM  
(%) 

P 
 (mg/kg) 

K 
 (mg/kg) pH 

LR 
(กก./ไร่) 

OM  
(%) 

P  
(mg/kg) 

K 
 (mg/kg) 

1 นายเบ็ญ องัคณา 5.74 195 1.28 199 144 5.18 406 1.1 80 70 5.38 312 0.83 25 52 

2 นายไพรโรจน ์ ค าทะนา 4.53 359 0.54 12 15 4.59 421 0.98 6 10 4.42 515 1 9 15 

3 นายสมัพนัธ์ พิลาสินถ ์ 5.18 632 1.36 9 40 5.25 530 1.1 4 20 5.65 647 1.16 3 35 

4 นายอาคม บวัแกว้ 5.57 39 0.76 22 30 5.45 343 0.45 20 49 5.76 39 0.38 29 32 

5 นายสมพาน ชนัธวตัร 4.54 359 1.18 77 56 4.72 140 0.76 28 77 4.32 398 1.27 21 55 

6 นายสุวทิย ์ มีทองขาว 4.92 289 1.63 54 59 4.53 234 1.32 63 51 4.32 226 1.45 43 33 

7 นายสมพงษ ์ อ าพนัธ์ 4.81 538 1.66 70 62 4.7 374 1.80 107 55.5 4.5 593 1.01 26 13 

8 นายสมชาย ทามาดาล 4.62 437 1.00 116 13 4.73 296 0.49 6 13 - - - - - 

9 นายประจิตร วงศสุ์ริ 4.94 242 0.63 10 13 5.15 148 0.49 19 8 4.92 234 0.51 4 8 

10 นายบุญมี สอดศรี 4.64 328 0.6 28 13 5.61 265 0.82 19 13 - - - - - 
ทีม่า : กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 4, 2554 

 
 

 

 

 

 



        ตารางที ่3  ผลวเิคราะห์ดินแปลงปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันา ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2556 

ท่ี ช่ือ สกุล 
กรรมวธีิทดสอบ 1  

pH LR OM (%) P (mg/kg) K (mg/kg) 

1 นายเบญ็ องัคณา 6.18 0 0.6 152 38 

2 นายอาคม บวัแกว้ 6.85 0 0.57 45 20 

3 นายสมพาน ชินธวตัร 5.05 70 0.51 20 26 
4 นายสุวทิย ์ มีทองขาว 4.71 195 0.58 21 16 

5 นายสมพงษ ์ อ าพนัธ์ 4.02 273 0.97 99 22 

6 นายสมชยั ทามาดาล 5.08 218 0.83 14 25 

7 นายประกิต วงศสุ์ริ 4.78 172 0.55 8 17 
8 นายบุญมี สอดศรี 4.39 343 0.74 36 33 

                 ทีม่า : กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 4, 2555 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่4  ผลวเิคราะห์ดินแปลงปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันา หลงัส้ินสุดการทดลอง  ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2556 

ท่ี ช่ือ สกลุ 
กรรมวธีิทดสอบ 1 กรรมวธีิทดสอบ 2 กรรมวธีิเกษตรกร 

pH 
LR 

(กก./ไร่) 
OM 
 (%) 

P 
 (mg/kg) 

K 
 (mg/kg) pH 

LR (กก./
ไร่) 

OM  
(%) 

P  
(mg/kg) 

K  
(mg/kg) pH 

LR 
 (กก./ไร่) 

OM  
(%) 

P 
 (mg/kg) 

K 
 (mg/kg) 

1 นายเบ็ญ องัคณา 6.16 0 1.07 109 55 5.27 125 0.81 81 64 5.09 218 0.9 24 77 

2 นายอาคม บวัแกว้ 6.94 0 0.87 55 42 7.09 0 0.74 30 46 7.34 0 0.71 20 41 

3 นายสมพาน ชินธวตัร 4.96 133 1.23 20 39 4.85 195 0.9 40 48 4.78 195 0.68 8 56 

4 นายสุวทิย ์ มีทองขาว 4.18 437 1.36 68 51 4.52 273 1.55 108 36 4.81 203 0.55 49 73 

5 นายสมพงษ ์ อ าพนัธ์ 5.48 156 1.45 200 141 5.25 156 1.52 78 40 5.04 250 1.45 63 56 

6 นายสมชยั ทามาดาล 4.94 203 1.71 21 90 4.91 140 1.52 93 103 4.86 148 1.45 85 64 

7 นายประจิต วงศสุ์ริ 5.67 86 1.19 33 65 4.88 203 1.32 31 71 4.9 148 2.94 41 54 

8 นายบุญมี สอดศรี 4.58 211 3.13 24 14 4.52 312 3.46 32 33 4.35 351 1.52 57 50 
ทีม่า : กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 4, 2556 

 



ตารางที ่5  อตัราปุ๋ยท่ีใชใ้นกรรมวธีิทดสอบ 1 ทดสอบขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันา  ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2554 
 

ท่ี ช่ือ สกุล 
อตัราปุ๋ยท่ีตอ้งการ อตัราปุ๋ย 

N P2O5 K2O 46-0-0 (กก./ไร่) 15-15-15 (กก./ไร่) 0-0-60 (กก./ไร่) 

1 นายเบญ็ องัคณา 15 0 10 33 0 17 

2 นายไพรโรจน์ ค าทะนา 20 5 10 33 33 8 
3 นายสัมพนัธ์ พิลาสินถ ์ 15 10 10 13 60 2 

4 นายอาคม บวัแกว้ 20 10 10 24 60 2 

5 นายสมพาน ชนัธวตัร 20 0 10 43 0 17 

6 นายสุวทิย ์ มีทองขาว 15 0 10 33 0 17 
7 นายสมพงษ ์ อ าพนัธ์ 20 5 10 33 33 8 

8 นายสมชาย ทามาดาล 15 0 10 33 0 17 

9 นายประจิตร วงศสุ์ริ 20 10 10 24 60 2 

10 นายบุญมี สอดศรี 20 5 10 33 33 8 
 

 

 

 

 

 



ตารางที ่6  อตัราปุ๋ยท่ีใชใ้นกรรมวธีิทดสอบ 1 ทดสอบขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันา  ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2555 

ท่ี ช่ือ สกุล 
อตัราปุ๋ยท่ีตอ้งการ อตัราปุ๋ย 

N P2O5 K2O 46-0-0 (กก./ไร่) 15-15-15(กก./ไร่) 0-0-60(กก./ไร่) 

1 นายเบญ็ องัคณา 15 0 0 33 0 0 

2 นายไพรโรจน์ ค าทะนา 20 5 10 33 33 8 

3 นายสัมพนัธ์ พิลาสินถ ์ 15 10 10 13 60 2 

4 นายอาคม บวัแกว้ 20 5 10 33 33 8 
5 นายสมพาน ชนัธวตัร 15 0 10 33 0 17 

6 นายสุวทิย ์ มีทองขาว 10 0 10 22 0 17 

7 นายสมพงษ ์ อ าพนัธ์ 10 0 10 22 0 17 

8 นายสมชาย ทามาดาล 15 0 10 33 0 17 
9 นายประจิตร วงศสุ์ริ 20 10 10 24 60 2 

10 นายบุญมี สอดศรี 20 5 10 33 33 8 
 

 

 

 

 

 



 

ตารางที ่7 อตัราปุ๋ยท่ีใชใ้นกรรมวธีิทดสอบ 1 ทดสอบขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันา  ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม  จงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2556 

ท่ี ช่ือ สกุล 
อตัราปุ๋ยท่ีตอ้งการ อตัราปุ๋ย 

N P2O5 K2O 46-0-0 (กก./ไร่) 15-15-15 (กก./ไร่) 0-0-60   (กก./ไร่) 

1 นายเบ็ญ องัคณา 20 0 10 43 0 17 

2 นายอาคม บวัแกว้ 20 5 10 33 33 8 

3 นายสมพาน ชินธวตัร 15 5 10 33 33 8 

4 นายสุวทิย ์ มีทองขาว 20 5 10 33 33 8 

5 นายสมพงษ ์ อ าพนัธ์ 20 0 10 43 0 17 

6 นายสมชยั ทามาดาล 20 5 10 33 33 8 

7 นายประจิต วงศสุ์ริ 20 10 10 24 60 2 

8 นายบุญมี สอดศรี 20 5 10 33 33 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่8  ตน้ทุนผนัแปร ผลผลิต และผลตอบแทนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันาโดยใชน้ ้าใตดิ้นต้ืนในพื้นท่ีต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม  
                 จงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2554-2556 

รายการ 
กรรมวธีิทดสอบ 1 กรรมวธีิทดสอบ 2 กรรมวธีิเกษตรกร 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
1. ตน้ทุนผนัแปร 

 
                

    1.1 ค่าเตรียมดิน (บาท/ไร่) 180 180 256 180 180 256 180 180 256 
    1.2 ค่าแรงงาน (บาท/ไร่) 

 
                

          - ปลูก 600 600 350 600 600 350 600 600 350 
         - ก าจดัวชัพืช 250 250 170 250 250 170 250 250 170 
         - ใส่ปุ๋ย 100 100 250 100 100 250 100 100 250 
         - ใหน้ ้ า (ค่าไฟฟ้า) 300 300 793 300 300 793 300 300 793 
         - เก็บเก่ียวและกะเทาะเมลด็ 984 1,000 635 1,024 1,000 635 1,170 1,000 635 
        - ขนส่ง     256 400 352 267 400 352 305 400 352 
   1.3 ค่าวสัดุ (บาท/ไร่) 

 
                

        - พนัธ์ุ 210 210 210 210 210 350 390 420 350 
       - ปุ๋ยเคมี 994 1120 1209 756 775 832 756 1,730 1,230 
       - ปุ๋ยอินทรีย ์(มูลไก่ผสมแกลบ) 700 900 900 700 900 900 700 600 895 
      - โดโลไมท ์ 190 190 200 0 190 200 0 0 0 
    - ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 20 0 20 0 0 20 0 0 0 
- สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 0 15 57 0 15 57 0 15 57 
2. ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด (บาท/ไร่) 4,604 5,085 5,146 4,207 4,740 4,909 4,571 5,415 5,082 
3. ผลผลิต (กก./ไร่) 
 

856 
 

1,074 
 

1,075 
 

890 
 

1,064 
 

1,321 
 

1,017 
 

1,269 
 

1,127 
 

ตารางที ่8  ตน้ทุนผนัแปร ผลผลิต และผลตอบแทนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงันาโดยใชน้ ้าใตดิ้นต้ืนในพื้นท่ีต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม  



                 จงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2554-2556 (ต่อ) 
รายการ กรรมวธีิทดสอบ 1 กรรมวธีิทดสอบ 2 กรรมวธีิเกษตรกร 

 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

4. ราคาขาย (บาท/กก.) 9 9 9 
5. รายได ้(บาท/ไร่) 7,704 9,666 9,675 8,010 9,576 11,889 9,153 11,421 10,143 
6. รายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) 3,100 4,581 4,529 3,803 4,836 6,980 4,582 6,006 5,061 

7. ตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย  (บาท/กก.) 5.38 4.73 4.79 4.73 4.45 3.72 4.49 4.27 4.51 

8. Benefit  Cost  Ratio 1.67 1.90 1.88 1.90 2.02 2.42 2.00 2.11 2.00 

 หมายเหต ุ: เฉล่ียจากเกษตรกรร่วมโครงการ 10 ราย 

ปี 2554  ปุ๋ย 15-15-15  ราคา 15.60 บาท/กก. ปี 2555  ปุ๋ย 15-15-15  ราคา 19.20 บาท/กก. 

ปุ๋ย 46-0-0  ราคา 12.60 บาท/กก. ปุ๋ย 46-0-0  ราคา 17.80 บาท/กก. 

ปุ๋ย 0-0-60  ราคา 18.00 บาท/กก. ปุ๋ย 0-0-60  ราคา 20.00 บาท/กก. 

โดโลไมท ์             ราคา          1.90      บาท/กก. โดโลไมท ์              ราคา         2.00      บาท/กก. 

ปี 2556  ปุ๋ย 15-15-15  ราคา 18.60 บาท/กก.  

ปุ๋ย 46-0-0  ราคา 14.70 บาท/กก.  

ปุ๋ย 0-0-60  ราคา 20.00 บาท/กก.  

โดโลไมท ์              ราคา        2.00      บาท/กก.  

 - ราคาขายขา้วโพดเล้ียงสตัวท่ี์ความช้ืน 14%  กิโลกรัมละ 9 บาท 

 


