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แบบรายงานเรื่องเต็ม ผลการทดลองสิ้นสุด ปี ๒๕๕๘ 

1. ชุดโครงการวิจัย   การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสภาพแห้งแล้ง 
2. โครงการวิจัย  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉพาะพ้ืนที่ 

ชื่อกิจกรรม  การทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
ชื่อกิจกรรมย่อย  การทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่   

3.ชื่อการทดลอง  การทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชุดดิน 
   กบินทร์บุรี 

4. คณะผู้ด าเนินการ 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวจารุณี ติสวัสดิ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

ผู้ร่วมวิจัย  นายพินิจ กัลยาศิลปิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี 

   นายจงรักษ์ จารุเนตร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ 

5.บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้เป็นการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชุดดิน
กบินทร์บุรี เป็นการขยายผลของกิจกรรมการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออก ซึ่งท าการทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกรมวิชาการเกษตรเทียบกับพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก
คือ พันธุ์นครสวรรค์ 3 ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจด้านพันธุ์นครสวรรค์ 3 แต่หาซื้อไม่ได้จากร้านจ าหน่าย
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น เกษตรกรจึงเห็นว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์การค้ามีความ
สะดวกมากกว่า  
 ผลการทดสอบในแปลงเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในชุดดินกบินทร์บุรี ท าการทดสอบการใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้วัสดุปรับปรุงดินที่หาง่ายในท้องถิ่นเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร 
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตเฉลี่ยและผลตอบแทนรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าวิธีเกษตรกร แต่เมื่อ
เปรียบเทียบค่า BCR แล้ว วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจะมีค่า BRC สูงกว่า การใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร 
และเมื่อมีการปรับใช้เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยเพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยที่
ปรับใช้แล้วให้ผลผลิตเฉลี่ย ผลตอบแทนรายได้เฉลี่ย และค่า BCR ใกล้เคียงกับวิธีการของเกษตรกร เนื่องจาก
เกษตรกรประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ท าให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรลดลง พืชไม่
ตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ย ความชื้นในดินไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช ท าให้ผลการ
ทดสอบไม่มีความแตกต่างกัน 
6. ค าน า 

ข้าวโพดลี้ยงสัตว์ เป็นผลผลิตการเกษตรที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์  ประมาณร้อยละ  
90.95  ของผลผลิตทั้งหมดใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ของประเทศ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในปี 2556 ทั้งสิ้น 7,426,514 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 4,876,180 ตัน และมีผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 



2 

657 กิโลกรัม ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ปลูกในเขตน้ าฝน มีพ้ืนที่ปลูก 175,140 ไร่ ใน 5 จังหวัด คือ 
จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก คือ จังหวัดสระแก้ว รองลงมาคือ 
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิต 141,417 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 650 กิโลกรัม  

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งสิ้น 3,677 ไร่  กระจายอยู่ในอ าเภอสนามชัยเขต 
อ าเภอท่าตะเกียบ และอ าเภอพนมสารคาม การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
อาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียวท าให้ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างต่ า และเกษตรกรมีความเสี่ยงในการผลิตเนื่องจากต้อง
พ่ึงพาสภาพดินฟ้าอากาศ จากการวิเคราะห์ปัญหาการผลิตในพ้ืนที่ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้น า
เทคโนโลยีการผลิตที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปปรับใช้ในพ้ืนที่ เช่น พันธุ์ การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงบ ารุงดิน 
เนื่องจากยังไม่มั่นใจว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะดีกว่าเทคโนโลยีที่เกษตรกรเคยปฏิบัติหรือไม่  โดยทั่วไปแล้ว
เกษตรกรมักเข้าใจว่าการใส่ปุ๋ยที่เพ่ิมมากขึ้นจะท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นด้วย เกษตรกรบางรายจึงมีการใส่ปุ๋ย
เพ่ิมข้ึนแบบไร้ทิศทาง ไม่ได้ค านึงถึงความต้องการของพืช ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้นด้วย  
อย่างไรก็ตามการน าเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพ้ืนที่ ต้องค านึงถึง 
ความแตกต่างกันทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะสภาพของดิน ปริมาณน้ าฝนที่ได้รับ 
และเทคโนโลยีที่ใช้แตกต่างกัน ท าให้ไม่สามารถน าชุดเทคโนโลยีเดี ยวกันไปใช้ได้ทั้งระบบ จึงจ าเป็นต้อง 
ทดสอบเทคโนโลยี เพ่ือให้ได้ชุดเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น และเป็น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สอดคล้องกับสภาพปัญหา เงื่อนไขทุนในชุมชน และความต้องการของ
เกษตรกรที่เข้าไปด าเนินการทดสอบอย่างแท้จริง 

7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

  - พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์การค้าที่เกษตรกรนิยมปลูก (NK 48) 
       - ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  46-0-0  18-46-0  0-0-60 18-8-8 และสูตรอื่นๆ ที่เกษตรกรใช้ 
  - สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 

    - อ่ืนๆ ได้แก่ มูลไก่แกลบ 

- วิธีการ  
กรรมวิธีที่ 1 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของกรมวิชาการเกษตร และการปรับใช้ 
กรรมวิธีที่ 2 การใส่ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร 

  วิธีปฏิบัติการทดลอง 

 เนื่องจากการทดสอบด าเนินงานในไร่นาเกษตรกร  โดยมีเกษตรกรเป็นผู้ด าเนินการหลัก ดังนั้นวิธีการ
ที่จะใช้ในการด าเนินงานและแนวทางการด าเนินงานจึงยึดตามข้ันตอนการวิจัยระบบการท าฟาร์ม (Farming 
System Research หรือ FSR)   และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม(Participatory Technology 
Development หรือ PTD)เป็นหลัก ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้ 
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  ขั้นตอนที่ 1 การเลือกพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินการ พิจารณาจากพ้ืนที่ที่มีการปลูกพืชที่ก าหนด
เป็นจ านวนมาก  และมีปัญหาเร่งด่วนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดเป็นหลัก 
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่และวินิจฉัยปัญหา จะเป็นการด าเนินงานร่วมกันกับเกษตรกร
หรือกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายและอาจรวมถึงส่วนราชการที่เก่ียวข้องเช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรม
พัฒนาที่ดินฯลฯ 
  ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการวิจัย ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้การด าเนินงานทดลองเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน    
  ขั้นตอนที่ 4 การทดลอง  เป็นขั้นตอนการด าเนินการทดลองตามแผนที่วางไว้ในขั้นตอนที่ 3  

  ขั้นตอนที่  5 การประเมินผลและ ขยายผล  ผลการทดลองตามขั้นตอนที่ 4 ที่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั้งทางด้านเกษตรศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์และสังคม จะน าไปใช้ขยายผลให้กับเกษตรกรใกล้เคียงหรือเกษตรกรในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
พ้ืนที่และนิเวศวิทยาคล้ายคลึงกัน  เพ่ือขยายพ้ืนที่การทดสอบให้มากขึ้นจึงเป็นการทดสอบต่างพ้ืนที่ ( multi 
location  testing) 

ด าเนินการปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557 เก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน 2557  และเดือน 
มิถุนายน-กรกฎาคม 2558 เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคม 2558 โดยใช้ข้าวโพดพันธุ์การค้า (NK 48) โรยวัสดุ
ปรับปรุงดินมูลไก่แกลบ อัตรา 1 ตันต่อไร่ ก่อนการไถเตรียมดิน ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน (2557) และใช้ปุ๋ยเคมีที่มีขายในท้องตลาด โดยอ้างอิงการใช้จากค่ าวิเคราะห์ดิน (2558) 
เปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร จ านวน 5 ราย 

   การบันทึกข้อมูล  

สภาพพ้ืนที่ ปริมาณน้ าฝน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ต้นทุน   แรงงาน การยอมรับของเกษตรกร 
น ามาวิเคราะห์ประเมินผลด้านต่างๆ  ดังนี้ ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อม 

- เวลาและสถานที่ 
  เริ่มต้น  ตุลาคม 2556  สิ้นสุด  กันยายน 2558   
  สถานที่ด าเนินการ  พ้ืนที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  จังหวัดฉะเชิงเทรา    

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 การด าเนินงานทดสอบในปี 2557 ด าเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกในชุดดินกบินทร์
บุรี สังเกตจากลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนลูกรัง และปนกรวด สภาพภูมิอากาศมีฝนตกสม่ าเสมอและ
กระจายตัวตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว (ภาพท่ี 1) มีปริมาณน้ าฝนรวม 877.6 มิลลิเมตร 
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ภาพที่ 1  กราฟแสดงปริมาณน้ าฝนและวันท่ีมีฝนตก เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2557 

 (วันท่ี 16 พ.ค.-30 ก.ย. 57) 

 
ที่มา ; สถานีอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

 ผลการทดสอบเมื่อโรยวัสดุปรับปรุงดินมูลไก่แกลบ อัตรา 1 ตันต่อไร่ ก่อนการไถเตรียมดิน แล้วใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร พบว่า 
 รายที่ 1 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิต 1,560 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขาย
ผลผลิต 7,254 บาทต่อไร่ น้อยกว่าผลผลิตที่ได้จากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซึ่งให้ผลผลิต 2,018 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิต 9,387 บาทต่อไร่ ส่วนผลผลิตที่ความชื้น 15% การใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินให้ผลผลิต 1,042 กิโลกรัมต่อไร่ น้อยกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 1,257 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ในขณะที่ต้นทุนการผลิต พบว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีต้นทุนการผลิต 3,209 บาทต่อไร่ น้อยกว่า
การการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ที่มีต้นทุนการผลิต 5,538 บาทต่อไร่ เกษตรกรได้รับผลก าไรสุทธิจากการใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน 4,045 บาทต่อไร่ สูงกว่าผลก าไรสุทธิที่ได้รับจากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรซึ่งให้ผลก าไร
สุทธิ 3,849 บาทต่อไร่ และเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่าการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินมีค่า BCR เท่ากับ 2.26 มากกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซ่ึงมีค่า BCR เท่ากับ 1.69   

 รายที่ 2  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิต 1,013 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขาย
ผลผลิต 4,712 บาทต่อไร่ น้อยกว่าผลผลิตที่ได้จากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซึ่งให้ผลผลิต 2,106 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิต 9,796 บาทต่อไร่ ส่วนผลผลิตที่ความชื้น 15% การใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินให้ผลผลิต 634 กิโลกรัมต่อไร่ น้อยกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 1,308 กิโลกรัมต่อไร่ 
ในขณะที่ต้นทุนการผลิต พบว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีต้นทุนการผลิต 3,072 บาทต่อไร่ น้อยกว่าการ
การใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ที่มีต้นทุนการผลิต 5,560 บาทต่อไร่ เกษตรกรได้รับผลก าไรสุทธิจากการใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน 1,640 บาทต่อไร่ น้อยกว่าผลก าไรสุทธิที่ได้รับจากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรซึ่งให้ผลก าไรสุทธิ 
4,236 บาทต่อไร่ และเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดินมีค่า BCR เท่ากับ 1.53 น้อยกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซึ่งมีค่า BCR เท่ากับ 1.76 

   รายที่ 3  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิต 1,333 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขาย
ผลผลิต 6,200 บาทต่อไร่ น้อยกว่าผลผลิตที่ได้จากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซึ่งให้ผลผลิต 2,058 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิต 9,573 บาทต่อไร่ ส่วนผลผลิตที่ความชื้น 15% การใส่ปุ๋ยตามค่า

เนาวรัตน์ สุมาลี สมพจน์ 

พิทักษ์ พูล 

จ านวนวันหลังปลูก (วัน) 

ปริมาณน้ าฝน (มม.) 
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วิเคราะห์ดินให้ผลผลิต 880 กิโลกรัมต่อไร่ น้อยกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 1,383 กิโลกรัมต่อไร่ 
ในขณะที่ต้นทุนการผลิต พบว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีต้นทุนการผลิต 3,303 บาทต่อไร่ น้อยกว่าการ
การใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ที่มีต้นทุนการผลิต 5,548 บาทต่อไร่ เกษตรกรได้รับผลก าไรสุทธิจากการใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน 2,897 บาทต่อไร่ น้อยกว่าผลก าไรสุทธิที่ได้รับจากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรซึ่งให้ผลก าไรสุทธิ 
4,025 บาทต่อไร่ และเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดินมีค่า BCR เท่ากับ 1.87 มากกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซึ่งมีค่า BCR เท่ากับ 1.72 

 รายที่ 4  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิต 1,906 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขาย
ผลผลิต 8,866 บาทต่อไร่ มากกว่าผลผลิตที่ได้จากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซึ่งให้ผลผลิต 786 กิโลกรัมต่อไร่ 
เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิต 3,658 บาทต่อไร่ ส่วนผลผลิตที่ความชื้น 15% การใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินให้ผลผลิต 1,230 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 504 กิโลกรัมต่อไร่ 
ในขณะที่ต้นทุนการผลิต พบว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีต้นทุนการผลิต 3,321 บาทต่อไร่ น้อยกว่าการ
การใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ที่มีต้นทุนการผลิต 5,230 บาทต่อไร่ เกษตรกรได้รับผลก าไรสุทธิจากการใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน 5,545 บาทต่อไร่ และประสบภาวะขาดทุนในกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร 1,572 บาท
ต่อไร่ และเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีค่า BCR 
เท่ากับ 2.66 ส่วนการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร มีค่า BCR เท่ากับ 0.70  จากการทดสอบในแปลงเกษตรกรพบว่า
ผลผลิตที่เกษตรกรได้รับใน กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรต่ า เนื่องมาจากพ้ืนที่ปลูกของเกษตรกรมีน้อย 
และบางส่วนของพ้ืนที่มีหน้าดินตื้นและประสบปัญหาการระบาดของหอยทากกัดกินต้นอ่อนข้าวโพด ท าให้ต้น
ข้าวโพดที่ปลูกบางส่วนตาย และเมื่อเกษตรกรปลูกซ่อมการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดไม่ดีนัก จึงให้ผลผลิตต่ า
และเกิดภาวะขาดทุนดังกล่าว  

 รายที่ 5  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิต 1,306 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขาย
ผลผลิต 6,076 บาทต่อไร่ มากกว่าผลผลิตที่ได้จากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซึ่งให้ผลผลิต 1,280 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิต 5,952 บาทต่อไร่ ส่วนผลผลิตที่ความชื้น 15% การใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินให้ผลผลิต 779 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 751 กิโลกรัมต่อไร่ 
ในขณะที่ต้นทุนการผลิต พบว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีต้นทุนการผลิต 4,005 บาทต่อไร่ น้อยกว่าการ
การใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ที่มีต้นทุนการผลิต 5,353 บาทต่อไร่ เกษตรกรได้รับผลก าไรสุทธิจากการใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน 2,071 บาทต่อไร่ มากกว่าผลก าไรสุทธิที่ได้รับจากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรซึ่งให้ผลก าไรสุทธิ 
599 บาทต่อไร่ และเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมี
ค่า BCR เท่ากับ 1.51 มากกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซึ่งมีค่า BCR เท่ากับ 1.11 
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนในการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชุดดินกบินทร์บุรี 
   โดยใช้พันธุ์ NK 48 ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และวิธีเกษตรกร  ในพื้นทีเ่กษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2557 

เกษตรกร กรรมวิธ ี รายการ 
ผลผลติ 

(กก.ต่อไร่) 
ผลตอบแทน 
1 (บาทต่อไร่) 

ต้นทุนการผลิต  
(บาทต่อไร่) 

ค่าปุ๋ยเคมี 2  
(บาทต่อไร่) 

ก าไรสุทธิ 
(บาทต่อไร่) 

ค่า BCR 

เนาวรัตน ์ วิธีตามค าแนะน า 1,560 7,254 3,209 406 4,045 2.26 
 วิธีเกษตรกร 2,018 9,387 5,538 820 3,849 1.69 
พิทักษ์ วิธีตามค าแนะน า 1,013 4,712 3,072 406 1,640 1.53 
 วิธีเกษตรกร 2,106 9,796 5,560 820 4,236 1.76 
สุมาล ี วิธีตามค าแนะน า 1,333 6,200 3,303 557 2,897 1.87 
 วิธีเกษตรกร 2,058 9,573 5,548 820 4,025 1.72 
สมพจน ์ วิธีตามค าแนะน า 1,906 8,866 3,321 431 5,545 2.66 
 วิธีเกษตรกร** 786 3,658 5,230 820 -1,572 0.70 
พูล วิธีตามค าแนะน า 1,306 6,076 4,005 1,265 2,071 1.51 

 วิธีเกษตรกร 1,280 5,952 5,353 820 599 1.11 
หมายเหตุ  1 ราคาผลผลิตในปี 2557 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  4.65 บาทตอ่กิโลกรัม 

 2 ราคาค่าเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ NK 48 กิโลกรัมละ 165  บาท ราคาวัสดุปรับปรุงดิน ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 กระสอบละ 850  บาท  46-0-0 

   กระสอบละ 690 บาท  18-46-0 กระสอบละ 1,220 บาท  0-0-60 กระสอบละ 750 บาท มูลไกแ่กลบ 1 ตัน / ไร่ ราคา 1,500 บาท 
 **พบการเข้าท าลายของหอยทากกัดกินต้นอ่อนข้าวโพด 

 การใส่วัสดุปรับปรุงดินขี้ไก่แกลบ อัตรา 1 ตันต่อไร่ก่อนไถเตรียมพ้ืนที่ปลูกแล้วใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน เปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ท าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง ถึงแม้ว่าวิธีแนะน าจะ
ให้ผลผลิตและผลก าไรต่อไร่ ไม่มากกว่าวิธีเกษตรกรก็ตาม แต่สัดส่วนรายได้/ต้นทุนผันแปรต่อไร่ (BCR) ของวิธี
แนะน าสูงกว่าวิธีเกษตรกร 

 ในปีการผลิต 2558 มีปริมาณน้ าฝนรวม 855.2 มิลลิเมตร แต่การกระจายตัวของฝนไม่ดีนัก เกิดภาวะ
ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะในช่วงข้าวโพดออกดอก (ภาพที่ 2) ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต
ข้าวโพดในแปลงทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 



7 

ภาพที่ 2  กราฟแสดงปริมาณน้ าฝนและวันท่ีมีฝนตก เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2558  
 (วันท่ี 20 มิ.ย.-26 ต.ค. 58) 

 
ที่มา ; สถานีอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

 ผลการทดสอบในปี 2558 โดยการโรยวัสดุปรับปรุงดินมูลไก่แกลบ อัตรา 1 ตันต่อไร่ ก่อนการไถ
เตรียมดิน และใส่ปุ๋ยเคมีที่มีขายในท้องตลาด โดยอ้างอิงการใช้จากค่าวิเคราะห์ดิน (กรรมวิธีปรับใช้) และการ
ใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร พบว่า 

 รายที่ 1 การใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับใช้ให้ผลผลิต 1,187 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขาย
ผลผลิต 5,816 บาทต่อไร่ น้อยกว่าผลผลิตที่ได้จากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซึ่งให้ผลผลิต 1,440 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิต 7,056 บาทต่อไร่ ส่วนผลผลิตที่ความชื้น 15% การใส่ปุ๋ยตาม
กรรมวิธีปรับใช้ให้ผลผลิต 727 กิโลกรัมต่อไร่ น้อยกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 818 กิโลกรัมต่อไร่ 
ในขณะที่ต้นทุนการผลิต พบว่าการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับใช้มีต้นทุนการผลิต 5,110 บาทต่อไร่ น้อยกว่าการ
ใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ที่มีต้นทุนการผลิต 5,963 บาทต่อไร่ เกษตรกรได้รับผลก าไรสุทธิจากการใส่ปุ๋ยตาม
กรรมวิธีปรับใช้ 706 บาทต่อไร่ น้อยกว่าผลก าไรสุทธิที่ได้รับจากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรซึ่งให้ผลก าไรสุทธิ 
1,093 บาทต่อไร่ และเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่าการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับ
ใช้มีค่า BCR เท่ากับ 1.14 น้อยกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซึ่งมีค่า BCR เท่ากับ 1.18 

  รายที่ 2 การใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับใช้ให้ผลผลิต 1,334 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขาย
ผลผลิต 6,537 บาทต่อไร่ เท่ากับผลผลิตที่ได้จากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ส่งผลให้ เกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนเท่ากันด้วย ส่วนผลผลิตที่ความชื้น 15% การใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับใช้ให้ผลผลิต 785 กิโลกรัมต่อ
ไร่ มากกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 758 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ต้นทุนการผลิต พบว่าการใส่ปุ๋ย
ตามกรรมวิธีปรับใช้มีต้นทุนการผลิต 5,230 บาทต่อไร่ น้อยกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ที่มีต้นทุนการผลิต 
5,903 บาทต่อไร่ เกษตรกรได้รับผลก าไรสุทธิจากการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับใช้ 1,306 บาทต่อไร่ มากกว่าผล
ก าไรสุทธิที่ได้รับจากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรซึ่งให้ผลก าไรสุทธิ 633 บาทต่อไร่ และเมื่อเปรียบเทียบ
อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่าการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับใช้มีค่า BCR เท่ากับ 1.25 มากกว่าการ
ใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซึ่งมีค่า BCR เท่ากับ 1.11 

 รายที่ 3 การใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับใช้ให้ผลผลิต 800 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขาย
ผลผลิต 3,920 บาทต่อไร่ มากกว่าผลผลิตที่ได้จากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซึ่งให้ผลผลิต 360 กิโลกรัมต่อไร่ 

จ านวนวันหลังปลูก (วัน) 

ปริมาณน้ าฝน (มม.) 

 สุชาติ สุวรรณา บ ารุง  

 
ทองค า สมชาย 
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เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิต 1,764 บาทต่อไร่ ส่วนผลผลิตที่ความชื้น 15% การใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธี
ปรับใช้ให้ผลผลิต 523 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 223 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะ
ทีต่้นทุนการผลิต พบว่าการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับใช้มีต้นทุนการผลิต 4,810 บาทต่อไร่ มากกว่าการใส่ปุ๋ยตาม
วิธีเกษตรกร ที่มีต้นทุนการผลิต 3,007 บาทต่อไร่ เกษตรกรประสบภาวะขาดทุนจากการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธี
ปรับใช้ 890 บาทต่อไร่ น้อยกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรซึ่งประสบภาวะขาดทุน 1,243 บาทต่อไร่ และเมื่อ
เปรียบเทียบอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่าการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับใช้มีค่า BCR เท่ากับ 0.81 
มากกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซึ่งมีค่า BCR เท่ากับ 0.59  

 รายที่ 4 การใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับใช้ให้ผลผลิต 1,637 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขาย
ผลผลิต 7,203 บาทต่อไร่ มากกว่าผลผลิตที่ได้จากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซึ่งให้ผลผลิต 1,557 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิต 6,851 บาทต่อไร่ ส่วนผลผลิตที่ความชื้น 15% การใส่ปุ๋ยตาม
กรรมวิธีปรับใช้ให้ผลผลิต 500 กิโลกรัมต่อไร่ น้อยกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 854 กิโลกรัมต่อไร่ 
ในขณะที่ต้นทุนการผลิต พบว่าการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับใช้มีต้นทุนการผลิต 5,438 บาทต่อไร่ มากกว่าการ
ใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ที่มีต้นทุนการผลิต 5,271 บาทต่อไร่ เกษตรกรได้รับผลก าไรสุทธิจากการใส่ปุ๋ยตาม
กรรมวิธีปรับใช้ 1,765 บาทต่อไร่ มากกว่าผลก าไรสุทธิที่ได้รับจากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรซึ่งให้ผลก าไรสุทธิ 
1,579 บาทต่อไร่ และเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่าการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับ
ใช้มีค่า BCR เท่ากับ 1.32 มากกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซึ่งมีค่า BCR เท่ากับ 1.30 

 รายที่ 5 การใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับใช้ให้ผลผลิต 1,723 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขาย
ผลผลิต 7,581 บาทต่อไร่ มากกว่าผลผลิตที่ได้จากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซ่ึงให้ผลผลิต 1,680 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิต 7,392 บาทต่อไร่ ส่วนผลผลิตที่ความชื้น 15% การใส่ปุ๋ยตาม
กรรมวิธีปรับใช้ให้ผลผลิต 798 กิโลกรัมต่อไร่ น้อยกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 872 กิโลกรัมต่อไร่ 
ในขณะที่ต้นทุนการผลิต พบว่าการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับใช้มีต้นทุนการผลิต 5,502 บาทต่อไร่ มากกว่าการ
ใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ที่มีต้นทุนการผลิต 5,389 บาทต่อไร่ เกษตรกรได้รับผลก าไรสุทธิจากการใส่ปุ๋ยตาม
กรรมวิธีปรับใช้ 2,079 บาทต่อไร่ มากกว่าผลก าไรสุทธิที่ได้รับจากการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรซึ่งให้ผลก าไรสุทธิ 
2,003 บาทต่อไร่ และเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) พบว่าการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับ
ใช้มีค่า BCR เท่ากับ 1.38 มากกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ซึ่งมีค่า BCR เท่ากับ 1.37 
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนในการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยใช้
   พันธุ์ NK 48 ใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีปรับใช้ และวิธีเกษตรกร  ในพื้นที่เกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2558 

เกษตรกร กรรมวิธ ี รายการ 
ผลผลติ 

(กก.ต่อไร่) 
ผลตอบแทน 1 
(บาทต่อไร่) 

ต้นทุนการผลิต  
(บาทต่อไร่) 

ค่าปุ๋ยเคมี 2  
(บาทต่อไร่) 

ก าไรสุทธิ 
(บาทต่อไร่) 

ค่า BCR 

สุชาต ิ วิธีปรับใช้ 1,187 5,816 5,110 1,320 706 1.14 
 วิธีเกษตรกร 1,440 7,056 5,963 995 1,093 1.18 
สุวรรณา วิธีปรับใช้ 1,334 6,537 5,230 1,320 1,306 1.25 
 วิธีเกษตรกร 1,334 6,537 5,903 995 633 1.11 
บ ารุง วิธีปรับใช้ 800 3,920 4,810 1,320 -890 0.81 
 วิธีเกษตรกร 360 1,764 3,007 1,032 -1,243 0.59 
ทองค า วิธีปรับใช้ 1,637 7,203 5,438 1,320 1,765 1.32 
 วิธีเกษตรกร 1,557 6,851 5,271 1,032 1,579 1.30 
สมชาย วิธีปรับใช้ 1,723 7,581 5,502 1,320 2,079 1.38 

 วิธีเกษตรกร 1,680 7,392 5,389 1,038 2,003 1.37 
หมายเหตุ  1 ราคาผลผลิตในปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สุชาติ และสวุรรณา 4.9 บาท/กิโลกรัม บ ารุง ทองค า สมชาย 4.4 บาท/กิโลกรัม 

 2 ราคาค่าเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ NK 48 กิโลกรัมละ 165  บาท ราคาวัสดุปรับปรุงดินมูลไก่แกลบ 1 ตัน / ไร่ ราคา 1,500 บาท ปุ๋ยเคมีสูตร 

   18-8-8 กระสอบละ 660  บาท  

 เนื่องจากการเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ท าให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรลดลง เกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนน้อย และมีเกษตรกรบางรายขาดทุนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูการผลิตนี้ ในตารางที่ 2 
เห็นได้ชัดเจนว่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ รายได้ และผลตอบแทนของเกษตรกรต่ า ไม่ว่าเกษตรกรจะปฏิบัติ
ตามกรรมวิธีปรับใช้ หรือปฏิบัติตามวิธีเกษตรกรก็ตาม ถึงแม้ว่าภาวะภัยแล้งไม่ได้ท าให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยืนต้น
ตาย หรือไม่ให้ผลผลิต  แต่ก็มีผลท าให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงค่อนข้างมาก ในขณะที่ต้นทุนผันแปรสูงขึ้นอัน
เนื่องมาจากการปลูกล่าช้ากว่าปกติ ท าให้มีแมลงศัตรูข้าวโพดเข้าท าลาย พบการระบาดของหนอนเจาะล าต้น
ข้าวโพด หลังจากเกษตรกรปลูกข้าวโพด 30 วัน เกษตรกรมีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัด 1-2 ครั้ง 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในชุดดินกบินทร์บุรี โดยใช้พันธุ์ NK 48 ที่
เกษตรกรนิยมปลูกในพ้ืนที่ ทดสอบการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับวิธีการ
ของเกษตรกร การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่าวิธีเกษตรกร เมื่อดูผลตอบแทนรายได้เฉลี่ย
วิธีเกษตรกรจะให้รายได้สูงกว่าวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แต่เมื่อเปรียบเทียบค่า BCR วิธีการใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินจะสูงกว่ากับวิธีเกษตรกร เมื่อน าเทคโนโลยีที่ได้ไปปรับใช้ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรเก็บตัวอย่าง
ดิน ส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารก่อนการใส่ปุ๋ย เพ่ือไม่ให้เกิดความสิ้นเปลืองและเพ่ิมต้นทุนการผลิต แล้วน า
ค่าวิเคราะห์มาก าหนดสูตรปุ๋ยที่เหมาะสม และมีจ าหน่ายที่ร้านจ าหน่ายปัจจัยการผลิต เพ่ือให้เกิดความสะดวก
แก่เกษตรกร ผลการทดสอบกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยที่ปรับใช้แล้วให้ผลผลิตเฉลี่ย ผลตอบแทนรายได้เฉลี่ย และค่า 
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BCR ใกล้เคียงกับวิธีการของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ท าให้ผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรลดลง พืชไม่ตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ย ความชื้นในดินไม่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช ท าให้ผลการทดสอบไมมี่ความแตกต่างกัน 

 เนื่องด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเกษตรกรที่เลี้ยงไก่เป็นจ านวนมาก ท าให้มูลไก่แกลบเป็นวัสดุปรับปรุง
ดินที่หาง่ายในท้องถิ่น และเกษตรกรที่ปลูกพืช โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ข้าว นิยมใช้เพื่อเพ่ิม
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เนื่องจากหาได้ง่าย ราคาถูก และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ า เกษตรกรส่วนมากมักลง
แรงในการปฏิบัติในแปลงปลูกด้วยตนเองหรือใช้แรงงานในครัวเรือน จึงมิได้ค านึงถึงต้นทุนการผลิตด้าน
แรงงาน ต้นทุนส่วนมากที่เกษตรกรค านึงถึงจึงไปเน้นที่ปุ๋ยเคมี และปัจจัยการผลิตที่ต้องซื้อจากร้านจ าหน่าย
ปัจจัยการผลิต และปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16  ก็เป็นปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้ในการปลูก
พืช ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง ประกอบกับเกษตรกรต้องการผลิตต่อไร่สูง โดยไม่ค านึงถึงความต้องการธาตุอาหาร
ของพืช ท าให้พืชไม่ได้ใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารส่วนเกิน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูง เกษตรกร
ได้รับผลตอบแทนต่ า และความคุ้มค่าในการผลิตลดลง ดังนั้นการใช้ปุ๋ยให้ตรงตามความต้องการของพืชและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินจึงเป็นทางออกหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยไม่กระทบต่อผลผลิต
พืช ส่วนการน าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร มาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช และยังเป็นการเสริมสร้างความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ด้วยการเพ่ิมอินทรียวัตถุลงในดิน ก่อให้เกิดการท าการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 เกษตรกรสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ ช่วย
ให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ไม่จ าเป็นต่อพืช และไม่ท าให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง 
อีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สภาพแวดล้อม เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจถึงความต้องการใช้ธาตุ
อาหารของพืช สามารถปรับใช้สูตรปุ๋ยเคมีให้เหมาะสม เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานและคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน 
11. ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณกองแผนงานและวิชาการ  ที่เห็นความส าคัญของงานวิจัยนี้  รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ข้อมูลและประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญยิ่งในการ
ก าหนดประเด็นปัญหาเพ่ือศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านที่ท าให้การด าเนินงานนี้ประสบผลส าเร็จ และที่ส าคัญยิ่งคือความร่วมมือของ
เกษตรกรที่ร่วมด าเนินการทดลอง ท าให้การทดลองส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
12. เอกสารอ้างอิง 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปีเพาะปลูก 2556/2557. กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร.    www.http://oae.go.th ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 
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13. ภาคผนวก 

ตารางผนวก 1 รายช่ือเกษตรกรแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลติขา้วโพดเลีย้งสัตว์ท่ีเหมาะสมกับชุดดินกบินทร์บุรี  

ชื่อเกษตรกร ที่อยู่แปลง พิกัด X พิกัด Y 
1. นางเนาวรัตน์ ทองค า หมู่ 1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 47P0764693 1502326 
2. นายพิทักษ์ ป่วนกระโทก หมู่ 1 ต.ลาดกระทงิ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 47P0764893 1502626 
3. นางสุมาลี กะการด ี หมู่ 1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 47P0764533 1503522 
4. นายสมพจน์ ทองพันช่ัง หมู่ 1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 47P0764535 1503615 
5. นายพูล สาระวันด ี หมู่ 3 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 47P0762530 1489393 

 
ตารางผนวก 2 รายชื่อเกษตรกรแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลติขา้วโพดเลีย้งสัตว์ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  

ชื่อเกษตรกร ที่อยู่แปลง พิกัด X พิกัด Y 
1. นายสุชาติ  สุธาชีพ หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 47P0778692 1518170 

2. นางสุวรรณา  สุทธาชีพ หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 47P0778612 1514710 

3. นางทองค า  เหลี่ยมวงค ์ หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 47P0778483 1516985 

4. นายสมชาย  ทับขันธ ์ หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 47P0778971 1514030 

5. นางสาวบ ารุง  ใหม่จันดี หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 47P0778290 1515907 
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