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การทดลองผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทาํนาเพือ่ใชเปนวัตถดิุบอาหารสุกรของวสิาหกจิ
ชุมชนวงัคํา ตําบลสงเปลอืย อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ1 

 
รุงโรจน พิทักษดานธรรม2* วิศักดิ์ อารมณสวะ3 ดุสิต กุลบุตร4 และ วิภาพร เกียรตินิติประวัติ2 

 
บทคัดยอ 

จากสถานการณราคาสุกรที่ผันผวน ประกอบกับวัตถุดิบอาหารสุกรมีราคาสูงขึ้น  วิสาหกิจชุมชนวังคํา 
ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งประกอบกิจการขุนและชําแหละสุกรในชุมชนจึงหาทางลดตนทุน
การผลิตสุกรดวยการผลิตขาวโพดเพื่อใชเล้ียงสุกร  โดยไดศึกษาวิธีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทํานาของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ตําบลคุมเกา อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ  จากนั้นจึงทดลอง
ปรับเปล่ียนวิธีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทํานา  โดยเพิ่มจํานวนตนตอหลุม  และ ใชปุยคอกจากมูลสุกรแหง
รวมกับปุยเคมี  แตการเลือกชวงเวลาปลูก และ การเตรียมดินที่ไมเหมาะสมทําใหประสิทธิภาพการผลิตขาวโพด
ลดลง อยางไรก็ตามการสื่อสารและการถายทอดความรูระหวางวิสาหกิจชุมชนทั้งสองนั้นแสดงใหเห็นถึงจุดเริ่มตน
ของการรูจักพึ่งพาตนเองและพึ่งพาอาศัยกันเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบนพื้นฐานการ
สนับสนุนของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของทั้งในและนอกพื้นที่ชลประทานของโครงการพัฒนาลุมน้ําลําพะยังตอนบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
คําสําคัญ: ขาวโพด  สุกร  ปุยอินทรีย  ปุยคอก  วิสาหกิจชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 จากการแสดงโปสเตอรในการประชุมวิชาการ  ระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 5   ระหวางวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมอุบล
อินเตอรเนชั่นแนล อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
2 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร E-mail: agrrrp@ku.ac.th 
3 วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ตําบลคุมเกา อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 
4 วิสาหกิจชุมชนวังคํา ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 
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บทนํา 
จากสถานการณราคาสุกรที่ผันผวน ประกอบกับวัตถุดิบอาหารสุกร และ คาขนสงมีราคาสูงขึ้น  วิสาหกิจ

ชุมชนวังคํา ตําบลสงเปลือย อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งประกอบกิจการเลี้ยงและขายสุกรในชุมชนจึงหาทาง
ลดตนทุนการผลิตสุกร  โดยทดลองผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทํานาเพื่อนําขาวโพดที่ผลิตไดมาใชเปนวัตถุดิบ
หลักในการผลิตอาหารสุกรแทนการใชปลายขาว หรือการใชหัวอาหารสําเร็จรูป     
ความสําคัญ 

การศึกษาวิธีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทํานาของวิสาหกิจชุมชนวังคํา ตําบลสงเปลือย (แปลง
ทดลองผลิต) และ คําแนะนําวิธีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทํานาของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตว ตําบลคุมเกา (แหลงผลิตหลัก) อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ   ทําใหทราบผลของการสงเสริม การขยายผล 
และ การถายทอดความรูและเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทํานา
ผานภูมิปญญาทองถิ่นที่แสดงใหเห็นแนวทางการเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม
ของชุมชนในพื้นที่ชลประทานของโครงการพัฒนาลุมน้ําลําพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
วิธีการศึกษา 

ทําการสัมภาษณเชิงลึก โดยเก็บขอมูลวิธีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทํานาจากแปลงทดลองผลิต
ของวิสาหกิจชุมชนวังคํา ตําบลสงเปลือย และ คําแนะนําวิธีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทํานาจากแหลงผลิต
หลักของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ตําบลคุมเกา ในปการเพาะปลูก 2551/52 ในพื้นที่ชลประทาน
ของโครงการพัฒนาลุมน้ําลําพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 
ผลการศึกษา 

จากผลการสงเสริมการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทํานาในปการเพาะปลูก 2550/51 ในพื้นที่
ชลประทานของโครงการพัฒนาลุมน้ําลําพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยอําพล และคณะ (2552)  
ผลผลิตขาวโพดของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไดถูกจําหนายใหแกผูประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเพื่อ
นําไปใชเปนวัตถุดิบในสวนผสมอาหารสกุรในจังหวัดรอยเอ็ด  ขาวสารของผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุม
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวถูกเผยแพรในระดับชุมชนผานการรูเห็นการปลูกและการซื้อขายผลผลิตในทองถิ่น  ใน
นิทรรศการโครงการอยูดีมีสุขของอําเภอเขาวง  และ ในงานประชุมของผูนําชุมชนระดับภาค  ตอมาวิสาหกิจชุมชนวัง
คําไดขอคําแนะนําวิธีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทํานาจากวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  และ
ติดตอขอซื้อเมล็ดพันธุขาวโพด รวมทั้งขอยืมเครื่องมือเพื่อใชในการทดลองผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทํานาในป
การเพาะปลูก 2551/52  โดยเลือกพื้นที่นาขาวขนาด 3 ไรที่สามารถรับน้ําชลประทานจากอางเก็บน้ําลําพะยัง
ตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดเปนสถานที่ทดลองปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทํานา     

หลังจากการเก็บเกี่ยวขาวในเดือนพฤศจิกายน 2551 วิสาหกิจชุมชนวังคําไดศึกษาวิธีการปลูกขาวโพด
เล้ียงสัตวหลังการทํานา ณ แปลงผลิตหลักของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และ ไดรับคําแนะนําใน
การดูแลรักษาขาวโพด   จากนั้นปลายเดือนธันวาคมจึงเริ่มดําเนินการทดลองปลูกในแปลงทดลองโดยไดตัดตอซัง
ขาวและไถกลบโดยใชรถไถเดินตามแลวตากดินทิ้งไวนานประมาณ 7 วัน ในตนเดือนมกราคม 2552 จึงไถพรวน 
คราด และปลูกโดยใชแรงงานคน  โดยใชผาลคู (หัวจรวด) ที่มีระยะหางระหวางผาล 65 เซ็นติเมตร ติดรถไถเดินตาม
ชักรองคู  จากนั้นเปดน้ําใสในรองเพื่อเพิ่มความชื้นในดิน รอใหดินหมาดเปนเวลา 3 วัน  จึงขุดหลุมปลูกเล็กๆในรอง
ใหลึก 1.5 นิ้ว โดยมีระยะหางระหวางหลุม 40 เซ็นติเมตร วางเมล็ด หลุมละ 2 เมล็ด แลวกลบเมล็ดดวยดินขางรอง  
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เมื่อตนขาวโพดมีอายุ 14 วัน นํามูลสุกรแหงใสเปนจุดขางตนขาวโพด  อัตรามูลสุกรที่ใช 600 กิโลกรัมตอไร และใส
ปุยยูเรีย (46-0-0)  อัตรา 13 กิโลกรัมตอไร จากนั้นจึงใชจอบโกยดินกลบปุยและมูลสุกรพรอมชักรองระหวางแถว
ปลูกแลวจึงใหน้ําตามรอง  เมื่อขาวโพดอายุ 40 วัน ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 45 กิโลกรัมตอไรโดยใสเปนจุด
ขางตนขาวโพดแลวใชจอบโกยดินกลบปุยกอน  หลังจากนั้นจึงใหน้ําตามรอง  มีการใหน้ําอีก 3 ครั้ง และ มีฝนตก 2 
ครั้งในชวงกลางฤดูปลูก ทําการเก็บเกี่ยวในปลายเดือนเมษายน 2552  

วิธีปลูกขาวโพดจากแปลงทดลองผลิตของวิสาหกิจชุมชนวังคําในปการเพาะปลูก 2551/52  มีความ
แตกตางจากการวิธีการปลูกในแปลงสาธิตและแปลงผลิตหลักในปการเพาะปลูก 2550/51 ที่ไดอธิบายไวในอําพล 
และคณะ (2552) และ คําแนะนําวิธีปลูกที่ไดรับจากวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในตนปการเพาะปลูก 
2551/52  ตั้งแตขั้นตอน การเตรียมดิน การใหน้ํา วิธีปลูก การกําหนดระยะปลูก จํานวนตนตอหลุม ชนิด อัตรา 
วิธีการและเวลาใสปุยรองพื้นและปุยแตงหนา  (ตารางที่ 1)   
 
ตารางที่ 1.  แสดงวิธีการปลูกขาวโพดหลังการทํานาที่ใชในแปลงทดลองของวิสาหกิจชุมชนวงัคําเปรียบเทียบกับ
คําแนะนําวิธีปลูกจากวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

กิจกรรม วิธีที่ใชในแปลงทดลอง คําแนะนําวิธีปลูก* 
1. การใหน้ํา  ใหน้ําในรองปลูกกอนขุดหลุม

หยอดเมล็ด   
ใหน้ําในรองปลูกหลังปลูก 

2. การปลูก รอใหดินมีความชื้นพอเหมาะ
จึงขุดหลุมปลูกตื้นๆ  ใสเมล็ด
ในหลุมแลวกลบ 

หยอดปุยและเมล็ด  โดยโรยปุย
และเมล็ดตามรองแลวกลบ 

3. ระยะปลูก  (ระหวางหลุม X
ระหวางแถว)  

40 x 65 เซ็นติเมตร   20 x 65 เซ็นติเมตร   

4. จํานวนตน/หลุม 2 ตน/หลุม 1 ตน/หลุม 
5. การใสปุยรองพื้น ยูเรีย(46-0-0)อัตรา13 กิโลกรัม

ตอไร และ มูลสุกร อัตรา 600 
กิโลกรัมตอไร  ใสขางตนเมื่อ
ขาวโพดอายุ 14 วัน 

15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัม
ตอไร และ ปุยอินทรีย(มูลไก
เม็ด) อัตรา 40 กิโลกรัมตอไร 
ใสในรองกอนปลูกขาวโพด 

6. การใสปุยแตงหนา 15-15-15 อัตรา 45 กิโลกรัม
ตอไรเมื่อขาวโพดอายุ 40 วัน 

15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม
ตอไร และ ยูเรีย (46-0-0) อัตรา 
25 กิโลกรัมตอไรเมื่อขาวโพด
อายุ 20-25 วัน 

หมายเหตุ: คําแนะนําที่ไดจากวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในปการเพาะปลูก 2551/52 
 

เมื่อพิจารณาการกําหนดวันปลูกที่ลาชาจึงไมสามารถใชวิธีการเตรียมดินและปลูกขาวโพดโดยอาศัย
ความชื้นของดินที่เหลืออยูหลังเก็บเกี่ยวขาวตามวิธีที่สมชาย และคณะ (2547)รายงานไวไดนั้น  เปนผลมาจากความ
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ตองการทําใหดินแหงเพื่อกําจัดศัตรูพืช และ ทําใหตอซังขาวแหงและดินรวนซุยงายเมื่อเตรียมดินปลูก  อันสงผล
กระทบตอวิธีการจัดการปลูก และ ประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดหลังการทํานา  โดยพบวามีความจําเปนในการให
น้ําในปริมาณมาก และ เสียเวลาหลายวันในการรอใหดินมีความชื้นเหมาะสมสําหรับการงอกของเมล็ดขาวโพดกอน
ทําการหยอดเมล็ด  การใสปุยรองพื้นทั้งปุยคอก(มูลสุกรแหง)และปุยเคมีในวันปลูกไมสามารถกระทําไดเนื่องจาก
เกรงวาความเค็มของปุยอาจทําใหเมล็ดขาวโพดไมงอก รากเนา หรือ ตนกลาชะงักการเจริญเติบโตไดเชนเดียวกับผล
ของปุยดังกลาวในพืชผักชวงระยะตนกลา  การขาดการใสปุยรองพื้น  สภาพอากาศเย็น  ดินมีความชื้นสูงและมีลม
แรง ทําใหตนกลามีการเจริญเติบโตชา  ลําตนและใบมีสีมวงแดง  การใสปุยรองพื้นขณะขาวโพดเจริญเติบโตในระยะ
กลาโดยวางปุยไวในดินในระดับสูงกวาและไกลจากระบบราก  อีกทั้งตนขาวโพดมีอายุนอย (14 วัน) อาจทําใหตน
ขาวโพดใชปุยยูเรียไดไมทันตอการชะลางปุยจากน้ําชลประทานเนื่องจากระบบรากไมแข็งแรงและดินมีเนื้อหยาบ
(สมชาย, 2540)   

การไวจํานวนตนตอหลุมถึง 2 ตน และมีระยะหางระหวางหลุมเพียง  40 เซ็นติเมตร ทําใหตนขาวโพดมีการ
แกงแยงน้ําและธาตุอาหารกันเอง  การแสดงอาการขาดปุยไนโตรเจนอาจสัมพันธกับการขาดน้ํา  การไดรับน้ําใน
ปริมาณมากเกินไปในแตละครั้ง และ การมีวัชพืชจํานวนมาก  การใชปุยแตงหนาหนึ่งครั้งดวยปุยสูตร 15-15-15 
อยางเดียวอาจไมเหมาะสมสําหรับความตองการของขาวโพดที่อายุ 40 วัน  ทั้งนี้สังเกตจากความผอมบางและสี
เขียวออนที่ปรากฏของลําตนและอาการขาดไนโตรเจนที่ปรากฏบนใบขาวโพดในระยะน้ํานม  แมวาอัตราปุยที่ใช
คอนขางสูง(เมื่อเทียบกับขอมูลจากแปลงผลิตหลักในปการเพาะปลูก 2550/51 ที่รายงานไวโดยอําพล และคณะ, 
2552) แตวิธีการและชวงเวลาที่ใสปุยแตละชนิดไมเหมาะสม รวมถึงการจัดการน้ํา และ การเพิ่มจํานวนตนตอหลุม 
สงผลใหการใชปุยขาดประสิทธิภาพ  นอกจากนี้การปลูกขาวโพดลาชาทําใหเก็บเกี่ยวผลผลิตไดชา  และมีความ
จําเปนตองเพิ่มการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายของผลผลิตจากฝน
และเชื้อรา  อยางไรก็ตามผลจากการทดลองผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทํานาของวิสาหกิจชุมชนวังคําถูก
พิจารณาใหอยูในระดับที่นาพอใจ  แมพบวาตนขาวโพดในแปลงเสียหายเล็กนอยจากสภาพน้ําขัง และ มีการจัดการ
ดานการผลิตมากกวาคําแนะนํา  ดังนั้นการศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทํานาเพื่อ
เพิ่มผลผลิตทั้งดานปริมาณและคุณภาพและการลดตนทุนการผลิตจึงยังคงมีความสําคัญในการพัฒนาระบบเกษตร
ของวิสาหกิจชุมชนวังคําและวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยางยั่งยืน  
สรุป 

การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทํานาของวิสาหกิจชุมชนวังคําแมเพียงบางสวน
ของคําแนะนําวิธีการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังการทํานาจากแหลงผลิตหลักในทองถิ่น  แสดงใหเห็นถึงวิถีชาวบาน
ที่ใชในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  แตการขาดความรูเบื้องตนในหลักวิชาและการออกแบบการทดลองทาง
การเกษตร ทําใหประสิทธิภาพการผลิตลดลง   สงผลใหการพัฒนาระบบเกษตรดวยตัวเกษตรกรเองมีความลาชา  
อยางไรก็ตามการพัฒนาระบบเกษตรของวิสาหกิจชุมชนวังคําที่ประกอบไปดวยกิจกรรมการผลิตพืชและสัตวไดบงชี้
ถึงความพยายามยืนหยัดเพื่ออยูรอดของอาชีพเกษตรกรรมบนรากฐานของการพึ่งพาตนเองและพึ่งพาอาศัยกันเพื่อ
ความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของชุมชนผานการสนับสนุนของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของทั้งใน และนอกพื้นที่
ชลประทานของโครงการพัฒนาลุมน้ําลําพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐและ
สถานศึกษาควรเนนการถายทอดความรูควบคูกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนได
อยางรวดเร็ว และทําใหเกิดความมั่นคงทางอาหาร สังคม และเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติตอไป 
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