ศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเปนพืชหลักในพื้นทีล่ าดชัน
จังหวัดเพชรบูรณ
อรรณพ กสิวิวัฒน1 ชลวุฒิ ละเอียด1 และ สมชาย บุญประดับ1
บทคัดยอ
จังหวัดเพชรบูรณมีพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากเปนอันดับหนึ่งของประเทศ สวนใหญเปนที่ราบลอน
คลื่นมีความลาดชัน เกิดปญหาการพังทลายของดินสูง ดินเสื่อมมีความอุดมสมบูรณของดินต่ําเกิดปญหาแผนแข็งผิว
ดิน และดินดาน สงผลใหผลผลิตขาวโพดคอนขางต่ํา เกษตรกรจึงมีรายไดต่ํา จึงไดหาระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพด
เปนพืชหลักในพื้นที่ลาดชันเปรียบเทียบกับการเตรียมดินดวยวิธีตางๆ ใน จ.เพชรบูรณ ป 2547 และ ป 2548 ใน
สภาพไรฤดูฝน ดําเนินการในแปลงทดลองศูนยวิจัยพืชไรเพชรบูรณ วางแผนการทดลองแบบ Split Plot Design
4 ซ้ํา Main Plot ประกอบดวยระบบปลูกพืช 4 ระบบคือ ระบบที่ 1 ระบบขาวโพดเลี้ยงสัตว-ถั่วแปบ ระบบที่ 2 ระบบ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว-ถั่วเขียวผิวมัน ระบบที่ 3 ระบบขาวโพดเลี้ยงสัตวคลุมดวยปุยอินทรียซากพืช ระบบที่ 4 ระบบ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวอยางเดียว Sub Plot ประกอบดวยการเตรียมดิน 2 วิธี คือ 1) ไถนอยครั้ง (ไถผาล 7 จํานวน
1 ครั้ง) 2) ไถปกติ (ไถผาล 7 จํานวน 1 ครั้ง และไถพรวน 1 ครั้ง) ใชขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุ NSX 982013
ถั่วแปบพันธุพื้นเมือง ถั่วเขียวผิวมันพันธุชัยนาท 36 ทุกระบบการปลูกพืชปลูกในชวงของแนวหญาแฝกที่ปลูกเปนแนว
ระดับมีความลาดชัน 2% ผลการทดลองพบวา ระบบที่ 3 เป น ระบบที่ ใ ห ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย สู ง สุ ด 796 กก./ไร
รองลงมา ระบบที่ 2 ใหผลผลิตเฉลี่ย 777 กก./ไร ระบบที่ 1 และระบบที่ 4 ใหผลผลิตเฉลี่ยใกลเคียงกัน 768 และ
760 กก./ไร ตามลําดับ สําหรับการไถนอยครั้งและไถปกติในแถบหญาแฝกทุกระบบการปลูกพืชใหผลผลิต
ขาวโพดไมแตกตางกันทางสถิติ เมื่อพิจารณาระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเลี้ยงสัตวเปน พืชหลัก พบวา ระบบ
การปลูกพืชที่ใหผลตอบแทนสูงสุดคือ ระบบที่ 2 ใหผลตอบแทน 3,520 บาท/ไร รองลงมาระบบที่ 1, 4 และ 3
ใหผลตอบแทน 2,491, 1,976 และ 1,264 บาท/ไร ตามลําดับ ผลการศึกษาครั้งนี้ ระบบที่ 2 เปนระบบที่เหมาะสมใน
จ.เพชรบูรณ เนื่องจากใหผลตอบแทนเพิ่มขึ้นถึง 1,544 บาท/ไร เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติอยู

คํานํา
จังหวัดเพชรบูรณ มีพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากเปนอันดับหนึ่งของประเทศ พื้นที่สวน
ใหญเปนที่ราบลอนคลื่นมีความลาดชันเกิดปญหาการพังทลายของดินสูง ดินเสื่อมมีความอุดม
สมบูรณของดินต่ํา
เกิดปญหาแผนแข็งผิวดินและดินดานสงผลใหผลผลิตขาวโพดคอนขางต่ํา
เกษตรกรจึงมีรายไดต่ํา แตเกษตรกรมีการปลูกพืชไรอื่นๆ ที่มีขาวโพดเปนพืชหลักเพื่อเสริมรายไดมี
หลายระบบ ไดแก ขาวโพด-ถั่วเขียวผิวมัน, ขาวโพด-ขาวโพด, ขาวโพด-ขาวฟาง, ขาวโพด-ทานตะวัน
และขาวโพด-ถั่วนิ้วนางแดง สอดคลองกับงานวิจัยของ โสภณ (2534) รายงานไววา ดินที่ใชทํา
การเกษตรของประเทศอยูในสภาพเสื่อมโทรมอยางรุนแรง พบวา พื้นที่ทําการเกษตรมีจํานวนมากอยูใน
สภาพเสื่อมโทรมจนทําการเกษตรไมได ดินที่ใชทําการเพาะปลูกในระบบพืชตางๆ สวนใหญอยูใน
สภาพความอุดมสมบูรณของดินต่ํา
ความพยายามในการยกระดับความอุดมสมบูรณของดิน
1

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
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หรือรักษาความอุดมสมบูรณของดินใหคงเดิม โดยการพึ่งพาปุยเคมีเพียงอยางเดียว นับวันยิ่ง
ปฏิบัติไดยากยิ่งขึ้น ปุยเคมีมีราคาสูง โชติ (2539); สุขุม และคณะ (2549) ไดรายงานวา ปุยเคมี
สามารถยกระดับผลผลิตขาวโพดขึ้นไดระดับหนึ่ง แตเพื่อใหไดผลผลิตสูงที่สุด จําเปนตองปรับปรุง
บํารุงดินดวยปุยพืชสดควบคูกับการใชปุยเคมี ปุยพืชสดชวยลดการใชปุยไนโตรเจน บางครั้ง
สามารถทดแทนปุยไนโตรเจนไดรอยเปอรเซ็นต เกษตรกรรายยอยโดยทั่วไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
นิยมการเตรียมดินโดยการ ไถพรวน ผาล 3 ชวยใหพลิกกลบเศษซากพืช แลวทิ้งไว 7-14 วัน ทําลาย
วัชพืชเนาสลาย เมื่อพรอมที่จะปลูกขาวโพดจะไถแปรดวยการไถพรวน ผาล 7 เพื่อสับดินหรือเศษซาก
พืชใหเล็กลง กอนดินถูกยอยละเอียดลดปริมาณวัชพืช งายตอการปลูกดวยเครื่องหยอดขาวโพดที่
ติดทายรถแทรกเตอร นอกจากนี้บางพื้นที่มีการปลูกบนความสูงลาดเท การชะลางพังทลายของหนา
ดินเกิดสูง เนื่องจากการไหลของน้ําบนผิวดิน ผลของการเตรียมดินทุกปดวยการไถพรวนดวยรถ
แทรกเตอรแบบนี้เปนเวลานาน ทําใหเกิดการอัดตัวแนนของดิน หรือดินเกิดชั้นดินดานลึกลงไปจาก
หนาดิน 20 ซม. การระบายน้ําของดินไมดี เกิดการไหลบาชะลางพังทลายของดินสูง ขาวโพดให
ผลผลิตต่ํา เนื่องจากการเจริญเติบโตของรากถูกจํากัด การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาระบบ
การปลูกพืชที่มีขาวโพดเปนพืชหลักในพื้นที่ลาดชันเปรียบเทียบกับการเตรียมดินดวยวิธีตางๆ เพื่อ
เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรใน จ.เพชรบูรณ
ขั้นตอนและวิธีการ
การดําเนินการใชแนวทางการวิจัยระบบฟารม ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 1 เปนการศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ เชน ในดานเทคโนโลยีการผลิตพืช
สภาพแวดลอม วิเคราะหสภาพปญหาการผลิต เงื่อนไขและโอกาสในการพัฒนาคัดเลือกพื้นที่ ศึกษา
ขอมูลในการผลิตของเกษตรกรใน จ.เพชรบูรณ ในเรื่องการเกษตร ตลอดจนความคิดเห็นตางๆ เพื่อ
นํามาประมวลวิเคราะหประเด็นปญหา การวางแนวทางงานวิจัยเพื่อแกไขปญหาใหสอดคลองกับ
ความตองการของเกษตรกร
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการทําแปลงทดสอบโดยวางแผนการทดลองแบบ Split Plot Design
มี 4 ซ้ํา
Main Plot ระบบการปลูกพืช (System) 4 ระบบ
ระบบที่ 1 ขาวโพดเลี้ยงสัตว-ถั่วแปบ
ระบบที่ 2 ขาวโพดเลี้ยงสัตว-ถั่วเขียวผิวมัน
ระบบที่ 3 ขาวโพดเลี้ยงสัตวคลุมดวยปุยอินทรียซากพืช
ระบบที่ 4 ขาวโพดเลี้ยงสัตวอยางเดียว (วิธีเกษตรกร)
Sub Plot การเตรียมดิน (Tillage) 2 วิธีการ
วิธีที่ 1 ไถนอยครั้ง (ไถผาล 7 จํานวน 1 ครั้ง)

454 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
วิธีที่ 2 ไถปกติ (ไถผาล 7 จํานวน 1 ครั้ง และไถผาลพรวน จํานวน 1 ครั้ง)
การปลูกพืชชนิดตางๆ ดําเนินการในแปลงทดลองพื้นที่ศูนยวิจัยพืชไรเพชรบูรณ โดยทํา
แปลงทดลองขนาดแปลงยอย 4.5x6 เมตร มีวิธีปฏิบัติดังนี้
- การใชพันธุ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ใชพันธุลูกผสม NSX 982013 (ระยะปลูก 75x25(1)
ซม.) ถั่วเขียวผิวมัน ใชพันธุชัยนาท 36 (ระยะปลูก 50x20(1) ซม.) ถั่วแปบ เปนพันธุพื้นเมือง (ระยะ
ปลูก 50x20(1) ซม.) วิธีการปลูกพืชนิดตางๆ ปลูกในแถบของแนวหญาแฝก
- การใสปุย ขาวโพดเลี้ยงสัตว ใชปุยเคมีรองพื้นสูตร 15-15-15 (N-P2O5-K2O) อัตรา 50
กก./ไร และใชปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร หลังปลูก 30 วัน (กอนออกดอก) สวนพืชอื่นๆ
ไมใสปุย ยกเวนระบบที่ 3 คลุมดวยปุยอินทรียซากพืชในอัตรา 2 ตัน/ไร
- การบันทึกขอมูล บันทึกวันปลูก วันเก็บเกี่ยว ผลผลิต วัดความสูงของตนและฝก เก็บ
เกี่ยวและประเมินผลผลิต โดยวิธีสุมตัวอยางขาวโพด ขนาด 3x6 เมตร/ชุด กะเทาะเมล็ด ชั่งน้ําหนัก
วัดเปอรเซ็นตความชื้น คํานวณผลผลิตตอไร
- การวิเคราะหขอ มูลและผลทางเศรษฐศาสตร
โดยคํานวณรายได
รายจาย
ผลตอบแทนจากการผลิตพืช โดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตว วิเคราะหผลรวมทั้งระบบพืชทดสอบ
เทียบกับระบบพืชของเกษตรกร
สถานที่ดําเนินการ ทําการทดลองในพื้นที่ศูนยวิจัยพืชไรเพชรบูรณ ต.สะเดียง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤษภาคม 2547-ตุลาคม 2548
ผลการทดลอง
ขั้นตอนที่ 1 ขอมูลการวิเคราะหพื้นที่
เทคโนโลยีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร จ.เพชรบูรณ จากการศึกษาสภาพ
ระบบการผลิตพืชที่มีขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชหลักของเกษตรกร จ.เพชรบูรณ โดยการสัมภาษณ
เกษตรกรเพือ่ นํามาวางแผนการทดลองในศูนยวิจัยพืชไรเพชรบูรณ พบวา เปนการปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตวตามดวยถั่วเขียวผิวมัน และถั่วเขียวผิวดําเปนสวนใหญ เกษตรกรในเขต อ.น้ําหนาว อ.หลมเกา
และ อ.หลมสัก เขตที่สูงบนภูเขามีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยางเดียวในชวงฤดูฝน บางราย
ปลูกขาวโพดแทรกในแปลงไมผล ในที่ราบลุมทํานาในเขต อ.วังโปง อ.เมือง และ อ.หนองไผ
เกษตรกรปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในชวงฤดูแลง ระหวางเดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายนของทุกป
วิธีการปลูกขาวโพด เกษตรกรสวนใหญเตรียมดินดวยการไถ 2 ครั้ง โดยเครื่องจักรกลการเกษตร
ขนาดใหญ
ปลูกโดยการชักรองใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุทั้งหมดใชเมล็ดพันธุลูกผสมของ
บริษัทเอกชนตางๆ โดยเฉลี่ยเกษตรกรใชปริมาณเมล็ดพันธุ 3 กก./ไร เครื่องหยอดเมล็ดตอทาย
รถแทรกเตอร สวนใหญเปนการจางปลูก บางพื้นที่เกษตรกรใชเครื่องหยอดเมล็ดติดทายรถไถเดิน
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ตาม การใชปุยเคมีเกษตรกรสวนใหญใสปุยเคมี 2 ครั้ง ปุยเคมีที่ใชสูตร 15-15-15, สูตร 16-20-0 ใน
อัตรา 30-50 กก./ไร และสูตร 46-0-0 ในอัตรา 10-20 กก./ไร ตนทุนการผลิตอยูในชวง
1,500-2,000 บาท/ไร ผลผลิตขาวโพด 600-660 กก./ไร (ตนทุนผลผลิต 2.5-3.34 บาท/กก.)
เกษตรกรจําหนายไดราคา 3-5 บาท/กก. มีรายไดเฉลี่ย 1,800-3,300 บาท/ไร ปญหาที่พบสวน
ใหญเกิดฝนแลง และฝนทิ้งชวงเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะการเกิดในชวงหลังการปลูก หรือชวง
ขาวโพดเริ่มออกดอก สงผลกระทบตอการงอกของขาวโพดและปริมาณผลผลิตที่ได ปญหาราคา
ผลผลิตตกต่ํา ปญหาราคาเมล็ดพันธุแพง และปญหาการเสื่อมโทรมของดินที่เกิดจากการชะลาง
พังทลายของดินสูง
ขั้นตอนที่ 2 ผลการทําแปลงทดสอบระบบการปลูกพืช
การศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเปนพืชหลัก
ในพื้นที่ลาดชันสภาพไรอาศัยน้ําฝน
ศูนยวิจัยพืชไรเพชรบูรณ (ป 2547-2548) เมื่อพิจารณาผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวในระบบพืช
ตางๆ พบวา ระบบที่ 3 ใหผลผลิตขาวโพดเฉลี่ยสูงสุด 796 กก./ไร รองลงมาเปนระบบที่ 2 และระบบ
ที่ 1 ใหผลผลิตเฉลี่ย 777 และ 768 กก./ไร ตามลํา ดับ ระบบที่ 4 ใหผลผลิตต่ําสุด 760 กก./ไร ซึ่ง
เห็นไดวา ระบบที่ 3 ใหผลผลิตมากกวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยางเดียว รอยละ 5 สําหรับการ
เตรียมดิน การไถนอยครั้งและไถปกติ ในแถบหญาแฝกทุกระบบการปลูกพืชใหผลผลิตขาวโพดไม
แตกตา งกันทางสถิติ จากการทดลองนี้ ทุก ระบบการปลูกพืช ในพื้น ที่ลาดชัน สภาพไรอาศัย
น้ําฝน การเตรียมดินไถนอยครั้งไมมีผลกระทบตอผลผลิตขาวโพดที่เกษตรกรไดรับ (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 ผลผลิตเฉลี่ยพืชในระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชหลักในพื้นที่ลาดชันศูนยวิจัยพืชไร
เพชรบูรณ ป 2547-2548

456 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร เมื่อพิจารณาทั้งระบบพบวา ระบบที่ 2 ใหผลตอบแทน
รายไดสุทธิ (Net Benefit) สูงสุดเทากับ 3,520 บาท/ไร มีคาอัตราสวนรายไดตอตนทุนทั้งระบบ
(Benefit Cost Ratio, BCR) 1.72 มีผลตอบแทนรายไดสุทธิเหนือระบบที่ 4 เทากับ 1,544 บาท/ไร
รองลงไดแก ระบบที่ 1 มีรายไดสุทธิเทากับ 2,491 บาท/ไร มีคา BCR 1.49 มีรายไดสุทธิเหนือระบบ
ที่ 4 เทากับ 515 บาท/ไร ระบบที่ 3 ใหรายไดสุทธิต่ําสุดเทากับ 1,264 บาท/ไร มีคา BCR 1.25 มี
รายไดสุทธิต่ํากวา ระบบที่ 4 เทากับ 712 บาท/ไร ระบบที่ 4 ซึ่งเปนตัวเปรียบเทียบมาตรฐานให
รายไดสุทธิเทากับ 1,976 บาท/ไร มีคา BCR 1.49 สําหรับระบบที่ 2 ใหผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากวิธี
ของเกษตรกรเปนเงิน 1,544 บาท/ไร หรือรอยละ 79 นับวาเปนระบบที่แนะนําใหเกษตรกรนําไป
ปฏิบัติ สามารถเพิ่มรายไดใหเกษตรกรมากขึ้น (ภาพที่ 2)
จากการทดลองพบวา ระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเปนพืชหลักในพื้นที่ลาดชัน เมื่อมี
การปลูกหญาแฝกกั้นเปนแนวระดับชวยลดการพังทะลายของดิน และสามารถเก็บกักความชื้น
ในดินไดดี ในขณะเดียวกันปริมาณน้ําฝนที่ตกเฉลี่ย 792-812 มม./ป (ภาพที่ 3) โดยมีวันฝนตก
106-122 วัน (ป 2547-2548) ซึ่งเปนการกระจายตัวของฝนที่ดี ถึงแมเปนชวงระยะเวลาสั้นก็ตาม
แตยังเพียงพอตอความตองการของพืชตามในระบบ โดยพืชตระกูลถั่ว (ถั่วเขียวผิวมัน) จึงทําให
ไดผลผลิตไดผลตอบแทนมากกวาพืชอื่น อีกทั้งซากพืชมีประโยชนในดานปรับปรุงบํารุงดินดวย
รายไดสุทธิ
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ภาพที่ 2 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรที่เปนรายไดสุทธิ ของระบบการปลูกพืชในพื้นที่ลาดชัน ศูนยวิจัยพืชไร
เพชรบูรณ ป 2547-2548
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เดือน

ภาพที่ 3 แสดงขอมูลสถิติปริมาณน้ําฝนในศูนยวิจัยพืชไรเพชรบูรณ ป 2547-2548
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