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รายงานผลการทดลองทีส้ิ่นสุด 
 
1. ชุดโครงการวจัิย   
2. โครงการวจัิย การศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ

ในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 
 กจิกรรม การศึกษาระบบการผลิตพืชกบัค่าการปล่อยไนตรัสออ๊กไซดใ์นพื้นท่ี 

ภาคตะวนัออก 
3. ช่ือการทดลอง การศึกษาระบบการผลิตพืชกบัค่าการปล่อยไนตรัสออ๊กไซดใ์นพื้นท่ี 

ปลูกพืชไร่เป็นหลกัภาคตะวนัออก 
   ช่ือการทดลอง  
4. คณะผู้ด าเนินงาน   
หัวหน้าการทดลอง  นายนพดล  แดงพวง  ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 
ผู้ร่วมงาน  

นางเพญ็จนัทร์  วจิิตร   ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 

นางสาวหฤทยั  แก่นลา   ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 
นางสาวอรุณี  แท่งทอง   ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 
นายชูชาติ  วฒันวรรณ   ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 
นางสาวสาล่ี  ชินสถิต   ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 
นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล   ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 
นางสาวธญัญมน  สังขสิ์ริ   ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรฉะเชิงเทรา 
นายยทุธ  ทนโมะ๊   ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรระยอง 

5. บทคัดย่อ 
 การศึกษาระบบการผลิตพืชกบัค่าการปล่อยไนตรัสออ๊กไซดใ์นพื้นท่ีปลูกพืชไร่เป็นหลกัภาค
ตะวนัออก โดยการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาณ์เกษตรกรในปีงบประมาณ 2558-2559 มีวตัถุประสงค ์
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐาน การผลิตพืช การใชปั้จจยัการผลิตในมนัส าปะหลงักบัค่าการปล่อยไนตรัสอ๊อกไซด์
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าปลดปล่อยไนตรัสอ๊อกไซดผ์ลการศึกษา พบวา่เกษตรกร
ร้อยละ 53.0 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 46.7 มีอายรุะหวา่ง 56-65 ปี และร้อยละ 70.0 เป็นลูกคา้ธกส.ประกอบ
อาชีพท าไร่ ร้อยละ 80.7 มีรายไดจ้ากภาคเกษตรระหวา่ง 100,001-200,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 67.3 
เกษตรกรมีพื้นท่ีท าเกษตรระหวา่ง 10-20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.0 เกษตรกรใชม้นัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 5 คิด
เป็นร้อยละ 33.3 การดูแลรักษาเกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร โดยเฉพาะ
การใชปั้จจยัการผลิต เช่นการใส่ปุ๋ยเคมีพบวา่เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 15-7-18 อตัรา 41-50 
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กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.7 และ 30.7 เม่ือท าการวเิคราะห์ปริมาณไนโตรเจนจากการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15,15-7-18 และ 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ พบวา่มีปุ๋ยไนโตรเจนเฉล่ีย 7.5 ,7.5 และ 6.5 
ตามล าดบั เม่ือวเคราะห์ขอ้มูลการปฏิบติัของเกษตรกร พบวา่เกษตรกรมีการแช่ท่อนพนัธ์ุดว้ยสารไทอะมีโท
แซมก่อนปลูก คิดเป็นร้อยละ 88.0 เม่ือประเมินค่าการปล่อย N2O ทางตรงจากดินท่ีมีการจดัการพบวา่ ค่าการ
ปล่อย N2O ทางตรงจากดินท่ีมีการจดัการในพื้นท่ีศึกษา มีค่า เท่ากบั 0.003 กิโลกรัม/ไร่ (0.019 kg ha-1) ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีจะน าไปปรับใชเ้พื่อวางแผนการผลิต การใชปั้จจยัการผลิตโดยเฉพาะการใชปุ๋้ย
อยา่งถูกตอ้งต่อไป 
 

ค าส าคญั : ไนตรัสอ๊อกไซด ์ปุ๋ยเคมี เกษตรกร ค่าร้อยละ 
 

6.ค าน า 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ก่ ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด ์มีเทน ไนตรัสอ๊อกไซด ์และก๊าซเรือนกระจกอ่ืน ส่วนหน่ึงของก๊าซเรือนกระจกเหล่าน้ี

เกิดจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สถาบนัวจิยัพืชไร่ (2554) ได้

ช้ีใหเ้ห็นวา่ ผลการศึกษาความเปราะบางจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศถึงความเปราะบางต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับรู้และการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของเกษตรกรไทย จาก

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อขา้วและมนัส าปะหลงัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ 

สภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวนมาก แต่มีความรุนแรงแตกต่างกนัตามช่วงเวลาและพื้นท่ี โดยปริมาณ

น ้าฝนและจ านวนวนัฝนตกโดยรวมเปล่ียนแปลงไม่มากนกั บริเวณแหง้แลง้มีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 

2513-2542 และลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2543-2552 เน่ืองจากปริมาณฝนมีแนวโนม้สูงข้ึนในช่วง 10 ปีหลงั 

การศึกษาดงักล่าวยงัช้ีใหเ้ห็นวา่ อุณหภูมิมีแนวโนม้สูงข้ึนในทุกพื้นท่ี ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชท า

ใหก้ารผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดงันั้นจึงไดด้ าเนินการศึกษาระบบการผลิตพืชกบัค่าการปล่อยไนตรัสอ๊

อกไซดใ์นพื้นท่ีปลูกพืชไร่เป็นหลกัภาคตะวนัออก เพื่อศึกษาระบบการผลิตพืชกบัค่าการปล่อยไนตรัสออ๊ก

ไซดใ์นพื้นท่ีปลูกพืชไร่เป็นหลกัเพื่อเป็นฐานขอ้มูลดา้นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ระบบการผลิตพืชภาคตะวนัออก 
 

7. วธีิด าเนินการ 
 - แบบและวธีิการทดลอง  

เป็นการศึกษาขอ้มูลดา้นการผลิตพืชในเขตการปลูกพืชไร่เป็นหลกั จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง  
ฉะเชิงเทรา และ สระแกว้ ขอ้มูลท่ีศึกษาประกอบดว้ย 
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ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการวิจยัเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาสภาพการผลิตพืชในระดบัพื้นท่ี 
โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือการวจิยั เกษตรกรเป้าหมาย คือ เกษตรกรผูป้ลูกพืชไร่เป็นหลกั โดยใช้
วธีิการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง ค านวณหาขนาดตวัอยา่งจากจ านวนประชากร โดย
วธีิ Yamanae (1973) ดงัน้ี 

n = N/1+Ne2 
เม่ือ n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
      N = จ านวนประชากร (71,453) 
       e = ค่าความคลาดเคล่ือน (.05) 
       n = 71,453/{1+(71,453x 0.052)} 
          = 397 
ขอ้มูลฑุติยภูมิ (Secondary data) ไดจ้ากฐานขอ้มูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรมวชิาการ

เกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมอุตุนิยมวทิยา กรมพฒันาท่ีดิน ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) และหน่วยงานเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  

น าขอ้มูลมาตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล ค านวณ และแปรผล การปล่อยไนตรัสอ๊อก
ไซดใ์นระบบการผลิตพืชไร่จดัท าเป็นฐานขอ้มูลของขอ้มูลดา้นกิจกรรมของพืชไร่ท่ีศึกษา 
การปล่อย N2O ทางตรงจากดินท่ีมีการจดัการ (Direct N2Oemission from manage soils) ค านวณจาก 
N2Odirect – N   = N2O – N N input +N2O – NOS + N2O – NPRP 
N2O – NN input  = [(FSN + FON + FCR + FSOM) x EF1] + [(FSN + FON + FCR +FSOM) x EF1FR] 
N2O - NOS      = [(FOS,CG,Temp x EF2CG,Temp) + (FOS,CG,Trop x EF2CG,Trop) + (FOS,Temp,NR x EF2F,Temp,NR) + (FOS,F,Temp,NP 

x EF2F,Temp,NP) + (FOS,F,Tropx EF2F,Trop)] 
N2O – NPRP    = [(FPRP,CPP x EF3PRD,CPP) + (FPRP,SO x EF3PRD,SO)] 
 

- การบนัทึกขอ้มูล 
 1. ขอ้มูลทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ดิน แหล่งน ้าท่ีใช ้สภาพภูมิประเทศ  
 2. ขอ้มูลดา้นการปฏิบติัและวธีิปฏิบติัทางการเกษตรในแปลงปลูกพืชไร่ ไดแ้ก่ พื้นท่ี การเตรียมดิน 
การปลูก การดูแลรักษา การใชปั้จจยัการผลิต การใส่ปุ๋ย การใหน้ ้า การระบาดและการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช
และวชัพืช การเก็บเก่ียว 
 3. ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะของเกษตรกร 
ระยะเวลา เร่ิมตน้ 2558–2559 
สถานที่  เกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี สระแกว้ระยองและฉะเชิงเทรา  
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8. ผลการทดลองและวจิารณ์ 

1. ลกัษณะทัว่ไปของพื้นที่ 
 ภาคตะวนัออกมีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั 1,475,738 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.44 ของพื้นท่ี
เพาะปลูกทั้งประเทศ ผลผลิตรวม 4,877,259 ตนั ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 3,642 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2558) จงัหวดัจนัทบุรี มีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงัทั้งส้ิน 239,688 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 3,512 กิโลกรัม
ต่อไร่ สภาพพื้นท่ีเพาะปลูกเป็นพื้นท่ีดอนสลบักบัพื้นท่ีราบบางพื้นท่ีมีสภาพพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีลาดเอียง 
ลกัษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและดินร่วนปนเหนียว ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน (2550) 
รายงานวา่ดินในพื้นท่ีอ าเภอสอยดาวเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งต ่า ประกอบดว้ย
กลุ่มชุดดินท่ี 52 และกลุ่มชุดดินท่ี 53  และมีปริมาณฝนตก 1,000-1,400 มิลลิเมตรต่อปี 

จังหวดัสระแก้ว มีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงัทั้งส้ิน 452,652 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 3,273 กิโลกรัมต่อไร่ ผล

การวเิคราะห์พื้นท่ี พบวา่สภาพพื้นท่ีเพาะปลูกเป็นพื้นท่ีดอนสลบักบัพื้นท่ีราบและพื้นท่ีลาดเอียง ลกัษณะ

ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน 

จังหวดัระยอง มีพื้นท่ีเพาะปลูกมนัส าปะหลงั 52,869 ไร่ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 4,067 กิโลกรัมต่อไร่ 

สภาพพื้นท่ีเพาะปลูกเป็นพื้นท่ีดอน ลกัษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและดินร่วนปนทราย 

จังหวดัฉะเชิงเทรา มีพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงัทั้งส้ิน 294,273 ไร่ ใหผ้ลผลิตโดยเฉล่ีย 3,624 
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนใหญ่อยูใ่นชุดดินสัตหีบ ลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย มีความลาดชนัร้อยละ 2-5 
เน้ือดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนร่วนตลอดหนา้ตดัดิน ความสามารถในการอุม้น ้าของดินต ่า มีความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต ่ามาก 
 2. ข้อมูลพืน้ฐาน สภาพทางสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกร 
  ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงัจงัหวดัจนัทบุรี สระแกว้ ระยอง

และฉะเชิงเทรา ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (ตารางท่ี 1) 

2.1 เพศพบวา่ เกษตรกรร้อยละ 47.0 เป็นเพศชาย และร้อยละ  53.0เป็นเพศหญิง  
2.2 อายเุกษตรกรร้อยละ 46.7 มีอาย ุ 56-65 ปี รองลงมาร้อยละ 28.0 มีอาย ุ 

36-45 ปีร้อยละ 18.3มีอาย ุ46-55 ปีร้อยละ 5.3 มีอายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 35 ปี และร้อยละ 3.7 มีอายมุากกวา่
หรือเท่ากบั 66 ปี 

2.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 47.0 มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 
คนรองลงมาร้อยละ 11.0 มีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 5-6 คน ร้อยละ 8.7 มีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนนอ้ย
กวา่หรือเท่ากบั 2 คน  
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2.4 ระดับการศึกษาเกษตรกรร้อยละ 75.3 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา รองลงมาร้อย
ละ 19.0 จบมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 4.0 จบระดบัอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า ร้อยละ 1.7 จบระดบั
ปริญญาตรี 
ตารางท่ี 1  ขอ้มูลสภาพพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกร        
ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพศ   
          ชาย 141 47.0 
          หญิง 159 53.0 
อายุ (ปี)   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 35                                  16 5.3 
          36 - 45                                 84 28.0 
          46 - 55       
          56 – 65 
          มากกวา่หรือเท่ากบั 66 

55 
134 
11 

18.3 
46.7 
3.7 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
         นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2                        

 
26 

 
8.7 

           3-4 
            5-6 

241 
33 

47.0 
11.0 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 

 
226 

 
75.3 

          มธัยมศึกษา 57 19.0 
          อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
          ปริญญาตรี 

12 
5 

4.0 
1.7 
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3.ข้อมูลสภาพพืน้ฐานทางสังคม  ไดแ้ก่การเป็นผูน้ าชุมชน สมาชิกสถาบนั/กลุ่มเกษตรกร  (ตารางท่ี 2) 

  3.1การเป็นสมาชิกสถาบัน/กลุ่มเกษตรกรร้อยละ 70.0เป็นกลุ่มลูกคา้ ธ.ก.ส. ร้อยละ 11.7 เป็น

สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ร้อยละ 9.3 เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร และร้อยละ 9.0 เป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ 

ตารางท่ี2  ขอ้มูลสภาพพื้นฐานทางสังคมของเกษตรกร 
ขอ้มูลครัวเรือน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
การเป็นสมาชิกสถาบนั/กลุ่มเกษตรกร 
สหกรณ์การเกษตร 
                วสิาหกิจชุมชน 
                กลุ่มลูกคา้ ธ.ก.ส. 
                อ่ืนๆ 

 
28 
35 

210 
27 

 
9.3 

11.7 
70.0 
9.0 

  
  3.2ข้อมูลสภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกจิได้แก่ การประกอบอาชีพของครัวเรือน รายไดภ้าค

การเกษตรของครัวเรือนไดแ้ก่ รายไดจ้ากการผลิต รายไดจ้ากการปลูกพืชอ่ืนๆ รายไดอ่ื้นๆ ในปีท่ีผา่นมา 
รายไดข้องครัวเรือนนอกภาคการเกษตรในรอบปีท่ีผา่นมา รายไดข้องครัวเรือนรวมทั้งหมด พื้นท่ีในการท า
การเกษตร พื้นทีปลูกทั้งหมดและลกัษณะพื้นท่ีถือครอง และลกัษณะพื้นท่ีถือครอง การใชแ้รงงาน ตน้ทุนใน
การผลิต ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ ประสบการณ์ในการปลูกมนัส าปะหลงั และแหล่งเงินทุน(ตารางท่ี 3) 

 3.2.1การประกอบอาชีพของครัวเรือนเกษตรกรร้อยละ 80.7 ประกอบอาชีพท าไร่  ร่วมกบั
การประกอบอาชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เล้ียงสัตว ์คา้ขาย รับจา้ง และอ่ืนๆ 
  3.2.2 รายได้ของครัวเรือนจากภาคการเกษตรในปี 2558 (บาท/ปี) 
   1)  รายไดภ้าคการเกษตรของครัวเรือน  เกษตรกรร้อยละ 67.0 มีรายไดร้ะหวา่ง100,001 
–  200,000บาทต่อปี รองลงมาร้อยละ 13.0  มีรายไดร้ะหวา่ง  500,001 – 100,000 บาท  ร้อยละ 11.3  มีรายได ้
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50,000บาท และร้อยละ 8.7  มีรายไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั 200,000 บาท  

3.2.3รายได้ของครัวเรือนนอกภาคการเกษตร ในปี 2558 
    1)  รายไดข้องครัวเรือนนอกภาคการเกษตร โดยร้อยละ 37.3 มีรายไดน้อกภาค
การเกษตรอยูร่ะหวา่ง 100,001 –200,000 บาทต่อปี ร้อยละ 30.0  มีรายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50,000 บาทต่อ
ปี ร้อยละ 18.67 มีรายไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั 200,001 บาทต่อปี  

    3.2.4พืน้ทีใ่นการท าการเกษตรทัง้หมด ปี 2558 เกษตรกรร้อยละ 37.0มีพื้นท่ีในการท า
การเกษตรระหวา่ง 10 – 20 ไร่ รองลงมาร้อยละ 24.0 มีพื้นท่ีในการท าการเกษตร 21 - 30ไร่ ร้อยละ 21.6มี
พื้นท่ีในการท าการเกษตรระหวา่ง 6 – 10ไร่ ร้อยละ 10.3มีพื้นท่ีในการท าการเกษตรนอ้ยกวา่5ไร่ และร้อยละ 
7.0มีพื้นท่ีในการท าการเกษตรมากกวา่หรือเท่ากบั 31ไร่  
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 กรรมสิทธ์ิเป็นของตนเอง เกษตรกรทั้งหมดมีพื้นท่ีถือครองเป็นของตนเอง 

  3.2.5 เกษตรกรทั้งหมดมีประสบการณ์ในการปลูกมนัส าปะหลงั ร้อยละ 53.3 มี

ประสบการณ์ระหวา่ง 6-10 ปี ร้อยละ 32.67 มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี และร้อยละ 14 มีประสบการณ์

มากกวา่ 11 ปี  

  3.2.6เกษตรกรใชแ้หล่งเงินทุนของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 70.0 และร้อยละ 30.0 กูย้มืเงิน 

โดยใชแ้หล่งเงินกูจ้ากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 60.7 

ตารางท่ี3  ขอ้มูลสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเกษตรกร  
ขอ้มูลครัวเรือน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
การประกอบอาชีพของครัวเรือน 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
ท านาและท าไร่ 
ท าไร่ 

 
24 

242 

 
8.0 

80.7 
เล้ียงสัตว ์
คา้ขาย 
รับจา้ง 
อ่ืนๆ 

4 
8 

10 
6 

1.3 
2.7 
3.3 
2.0 

รายได้นอกภาคการเกษตร ปี 2558 (บาท/ปี) 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50,000 
50,001 – 100,000 
100,001 – 200,000 
มากกวา่หรือเท่ากบั 350,001 

 
90 
42 
112 
56 

 
30.0 
14.0 
37.3 
18.7 

 
 
 

รายได้ภาคการเกษตรของครัวเรือน ในปี 2558   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 50,000 34 11.3     
50,001 –  100,000 39 13.0    
100,001 –  200,000 201 67.0     
มากกวา่หรือเท่ากบั 200,001  26 8.7  
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ตารางท่ี3  ขอ้มูลสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเกษตรกร(ต่อ) 
ขอ้มูลครัวเรือน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
พืน้ทีใ่นการท าการเกษตรทั้งหมด ปี 2558 (ไร่) 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 31 10.3 
6 – 10 65 21.7 
11 – 20 
 21 – 30 
มากกวา่หรือเท่ากบั 31 

111 
  72 
21 

37.0 
 24.0 
 7.0 

ประสบการณ์ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 98 32.7 
6 - 10 160 53.3 
มากกวา่หรือเท่ากบั 11 42 14.0 
แหล่งเงินทุน 
          ทุนของตนเองทั้งหมด 210 70.0 
           ทุนของตนเองและกูย้มืเงิน 90 30.0 
แหล่งเงินกู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
           ธ.ก.ส. 182 60.7 
          สหกรณ์ 60 20.0 
           กองทุนต่างๆ 51 17.0 
           อ่ืนๆ 7 2.3 

 
4. การปฏิบัติของเกษตรกร 

4.1 การเตรียมดินพบวา่เกษตรกรมีพื้นท่ีเพาะปลูก ร้อยละ 43 มีลกัษณะดินเป็นดินร่วนปน
ทราย และร้อยละ 40 เป็นดินร่วน ร้อยละ 17 เป็นดินร่วนปนดินเหนียว เกษตรกรทั้งหมดเตรียมดินโดยใชร้ถ
แทรคเตอร์ ขนาด50 แรงมา้ มีการไถดะดว้ยผาล 3 เพื่อตากดินประมาณ 1 เดือน จากนั้นไถแปรดว้ยผาล 7 
เม่ือดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสม อยา่งละ 1 คร้ัง และเกษตรกรทั้งหมดยกร่องปลูก 

4.2 การปลูกพบวา่เกษตรกรใชร้ะยะปลูก 60 x 60, 80 x 80 , 80 x 100 และ 100 x 100 
เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 18, 22, 20 และ  40 ตามล าดบั ก่อนปลูกมีการแช่ท่อนพนัธ์ุดว้ยสารไทอะมีโท
แซม ตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 65 และวธีิการพน่สารเคมีหลงัปลูก คิดเป็นร้อย
ละ 31 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 4 ไม่มีการปฏิบติัการใชพ้นัธ์ุพบวา่เกษตรกรร้อยละ 33.3 ใชพ้นัธ์ุระยอง 5 
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รองลงมาคือระยอง 9 , เกษตรศาสตร์ 50 , ระยอง 11 และหว้ยบง60 คิดเป็นร้อยละ 15.3 , 12.7 และ 10.0 
ตามล าดบั 

4.3 การดูแลรักษาพบวา่เกษตรกร มีการก าจดัวชัพืชโดยการพน่สารเคมีกรัมมอ๊กโซน หลงั
ปลูก 2 เดือน คิดเป็นร้อยละ 73.0 และไม่มีการพน่สาร คิดเป็นร้อยละ 27.0 และมีการพน่สารเคมีป้องกนัโรค
แมลงศตัรู เช่น เพล้ียแป้งและไรแดงเม่ือมนัส าปะหลงัอาย ุ7-8 เดือนหลงัปลูกมีการพน่สารเคมีป้องกนัก าจดั
แมลงศตัรูพืช คิดเป็นร้อยละ 60 และไม่มีการพน่สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง คิดเป็นร้อยละ 40 

4.4การใส่ปุ๋ยและการให้น า้พบวา่เกษตรใส่ปุ๋ยอินทรียร์ะหวา่ง อตัรา 200-1250กิโลกรัมต่อ
ไร่ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมีพบวา่เกษตรกรร้อยละ 51.0 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 , 15-7-18 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
รองลงมาคือปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, 46-0-0 และสูตรอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 22.7, 17.0 และ 9.3 ตามล าดบั 

 4.5 เปรียบเทยีบการใส่ปุ๋ยเคมี 
พบวา่เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัราการใส่ระหวา่ง 41-50 กิโลกรัมต่อไร่ มาก

ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 48.7ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อตัราการใส่ระหวา่ง 41-50 กิโลกรัมต่อไร่ มากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 38.0 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อตัราการใส่ระหวา่ง 41-50 กิโลกรัมต่อไร่ มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 30.7
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อตัราการใส่มากกวา่ 50 กิโลกรัมต่อไร่ มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 30.0 และใส่ปุ๋ยสูตร
อ่ืนๆ อตัราการใส่ระหวา่ง 41-50 กิโลกรัมต่อไร่ มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 55.3(ตารางท่ี 4) 

4.6 การป้องกันก าจัดศัตรูพืชพบวา่เกษตรกรร้อยละ 88.0 มีการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
โดยเฉพาะการแช่ท่อนพนธ์ุดว้ยสารเคมีไทอะมีโทแซม อตัรา 4 กรัมผสมน ้า 20 ลิตร เพื่อป้องกนัก าจดัเพล้ีย
แป้ง และร้อยละ 22.0 ใชว้ธีิการพน่สารหลงัปลูก และมีการป้องกนัก าจดัโรคแมลงศตัรูมนัส าปะหลงัใน
ระยะเจริญเติบโต 6-8 เดือน พบวา่ ร้อยละ 12 มีการพน่สารเคมี ส่วนท่ีเหลือไม่มีการพน่สารเคมีป้องกนั
ก าจดัแมลง 

4.7ต้นทุนการผลติพบวา่เกษตรกร ร้อยละ 38.7 มีตน้ทุนการผลิตระหวา่ง 4,001 – 5,000 
บาทต่อไร่ ร้อยละ 20.3 มีตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่ 2,000 บาทต่อไร่ ร้อยละ 17.3 มีตน้ทุนการผลิตระหวา่ง 
2,001 – 3,000 บาทต่อไร่ ร้อยละ 14.3 มีตน้ทุนการผลิตระหวา่ง 3,001 – 4,000 บาทต่อไร่ และร้อยละ 9.3 มีต้
นุทนการผลิตมากกวา่ 5,000 บาทต่อไร่ 

4.8การเกบ็ผลผลติ พบวา่เกษตรกรร้อยละ 37.6 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียระหวา่ง 4,001 – 5,000 
กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 19.3 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียต ่ากวา่ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 16.0 ไดผ้ลผลิตเฉล่ีย
ระหวา่ง 3,001 – 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 15.0 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียระหวา่ง 2,001 – 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
และร้อยละ 12.0 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียมากกวา่ 5,001 กิโลกรัมต่อไร่(ตารางท่ี 5) 
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ตารางที ่4 เปรียบเทยีบอตัราการใส่ปุ๋ยเคมี 

รายการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

สูตร 15-15-15   
30-40 กิโลกรัมต่อไร่ 74 24.67 
41-50 กิโลกรัมต่อไร่ 147 48.67 
มากกวา่ 50 กิโลกรัมต่อไร่ 80 26.67 

สูตร 46-0-0   
20-30 กิโลกรัมต่อไร่ 78 26.00 
31-41 กิโลกรัมต่อไร่ 72 24.00 
41-50 กิโลกรัมต่อไร่ 114 38.00 
มากกวา่ 50 กิโลกรัมต่อไร่ 36 12.00 

สูตร15-7-18   
20-30 กิโลกรัมต่อไร่ 66 22.00 
31-41 กิโลกรัมต่อไร่ 58 19.33 
41-50 กิโลกรัมต่อไร่ 92 30.67 
มากกวา่ 50 กิโลกรัมต่อไร่ 84 28.00 

สูตร 13-13-21   
20-30 กิโลกรัมต่อไร่ 61 20.33 
31-41 กิโลกรัมต่อไร่ 48 16.00 
41-50 กิโลกรัมต่อไร่ 101 23.67 
มากกวา่ 50 กิโลกรัมต่อไร่ 90 30.00 

สูตรอ่ืนๆ   
20-30 กิโลกรัมต่อไร่ 47 15.67 
31-41 กิโลกรัมต่อไร่ 32 10.67 
41-50 กิโลกรัมต่อไร่ 166 55.33 
มากกวา่ 50 กิโลกรัมต่อไร่ 55 18.33 
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ตารางที ่5 ต้นทุนการผลติ และปริมาณผลผลติ 

รายการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ต้นทุนการผลติ(บาทต่อไร่)   
       นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2,000       61 20.3 
        2,001 – 3,000 52 17.3 
        3,001 – 4,000 43 14.3 
        4,001 – 5,000 116 38.7 
       มากกวา่หรือเท่ากบั 5,001 28 9.3 
ปริมาณผลผลติ(กโิลกรัมต่อไร่)   
       นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2,000       58 19.3 
        2,001 – 3,000 45 15.0 
        3,001 – 4,000 48 16.0 
        4,001 – 5,000 113 37.7 
        มากกวา่หรือเท่ากบั 5,001 36 12.0 
  

4.9 การจัดการและการใช้ปุ๋ย ในการใส่ปุ่ยเคมีสูตรต่างๆ พบว่าเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
โดยใส่อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่จะมีปุ๋ยไนโตรเจนเฉล่ีย  7.5กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21  
อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่จะมีปุ๋ยไนโตรเจนเฉล่ีย  6.5 กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อตัรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่จะมีปุ๋ยไนโตรเจนเฉล่ีย  7.5 กิโลกรัมต่อไร่(ตารางผนวกท่ี 1) 

4.10การปล่อยN20ทางตรงจากดินทีม่ีการจัดการ 
 เพญ็จนัทร์ และคณะ (2560) ได้ประเมินค่าการปล่อย N20 ทางตรงจากดินท่ีมีการจดัการ ใน

ไมผ้ลจากการค านวณ ตามวธีิการของ IPCC 2006 โดยใชค้่า Default emission factors to estimate direct N2O 
Emissions from manage soils ในช่วงของ Uncertainty range ของ EF1 ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.03 – 0.003 ทั้งน้ี
ค่า Default ท่ีเป็นค่ามาตรฐานกลางก าหนดไวท่ี้ 0.01 ผลการค านวณเพื่อประเมินค่าดงักล่าว พบวา่ ค่าการ
ปล่อย N2O ทางตรงจากดินท่ีมีการจดัการในพื้นท่ีศึกษา มีค่า เท่ากบั 0.003กิโลกรัม/ไร่ (0.019 kg ha-1) 
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ตารางท่ี 6ค่าการปล่อย N2O ทางตรงจากดินท่ีมีการจดัการ 

Default value /1 
ค่าการปล่อย N2O ทางตรงจากดินท่ีมีการจดัการ 

กิโลกรัม/ไร่ Kg ha-1 

0.003 0.001 0.006 
0.004 0.001 0.008 
0.005 0.002 0.009 
0.006 0.002 0.011 
0.007 0.002 0.013 
0.008 0.002 0.015 
0.009 0.003 0.017 
0.01 0.003 0.019 

0.011 0.003 0.021 
0.012 0.004 0.023 
0.013 0.004 0.025 
0.014 0.004 0.027 
0.015 0.005 0.028 
0.016 0.005 0.030 
0.017 0.005 0.032 
0.018 0.005 0.034 
0.019 0.006 0.036 
0.02 0.006 0.038 

0.021 0.006 0.040 
0.022 0.007 0.042 
0.023 0.007 0.044 
0.024 0.007 0.046 
0.025 0.008 0.047 
0.026 0.008 0.049 
0.027 0.008 0.051 
0.028 0.009 0.053 
0.029 0.009 0.055 
0.03 0.009 0.057 

หมายเหตุ ดดัแปลงจาก เพญ็จนัทร์ และคณะ (2560) 
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9. สรุปและวจิารณ์ 
 ผลการศึกษา พบว่าเกษตรกรร้อยละ 33.3 ใช้มนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 5 และก่อนปลูกมีการแช่
ท่อนพัธ์ุด้วยสารเคมีไทอะมีโทแซมตามแนะน าของกรมวิชาการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 88.0 แสดงว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่มีองค์ความรู้เร่ืองพนัธ์ุและการใช้เทคโนโลยีการป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งและยงัพบวา่มี
การจดัการปฏิบติัดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร โดยเฉพาะการใช้ปัจจยัการผลิตอย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม ไดแ้ก่ การใส่ปุ๋ยเคมี พบว่าเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 15-7-18 อตัรา 41-50 
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.7 และ 30.7 เม่ือท าการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนท่ีเกิดจากการใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15,15-7-18 และ 13-13-21 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่ามีปุ๋ยไนโตรเจนเฉล่ีย 7.5 ,7.5 และ 6.5 
ตามล าดบั นอกจากน้ีเกษตรกรมีการแช่ท่อนพนัธ์ุดว้ยสารเคมีก่อนปลูก คิดเป็นร้อยละ 88.0  
 ผลการค านวณเพื่อประเมินค่าดงักล่าว พบว่า ค่าการปล่อย N2O ทางตรงจากดินท่ีมีการจดัการใน
พื้นท่ีศึกษา มีค่า เท่ากบั 0.003 กิโลกรัม/ไร่ (0.019 kg ha-1) 
  
10. การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 ใช้เป็นขอ้มูลในการปรับตวัและรับมือส าหรับเกษตรท่ีเกิดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเกิดกบัภาคเกษตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์และ
พฒันาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

11. ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง สระแกว้ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านท่ีให้ขอ้มูลตอบ

แบบสัมภาษณ์ และเจา้หนา้ท่ีท่ีช่วยด าเนินการเก็บขอ้มูลจนงานส าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์
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