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บทคัดยอ 
 
 สภาพพื้นที่นาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญมากกวา 80 เปอรเซ็นต  อาศัยน้ําฝนเปนหลัก  
มีเพียงเล็กนอย อยูในเขตชลประทาน ปญหาการขาดน้ําสําหรับการปลูกขาว จึงพบเสมอ เม่ือมีการจัดระบบน้ําสู 
แปลงนาไดอยางทั่วถึงแปลงนาเกษตรกร จึงเปนโอกาสทีดีของการปลูกขาวเพื่อใหไดผลผลิตสูงและปลูกไดมาก
คร้ัง สําหรับพื้นที่ลุมน้ําชีตอนปลาย ที่มีระบบสูบน้ําดวยไฟฟา ในเขตอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรก ารศึกษา ได
ศึกษาถึงปจจัยที่ชวยสงเสริมใหมีการขยายพื้นที่ปลูกระบบ ขาว-ขาว และนําเปนรูปแบบสําหรับเกษตรกรในพ้ืนที่อื่น 
ๆ ตอไป ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางกายภาพเก่ียวกับสภาพพ้ืนที่ เปนพื้นที่คอนขางราบ ระบบคลองสงน้ํา
สามารถกระจายนํ้าสูแปลงนา  ไดสมํ่าเสมอ  และมีปริมาณน้ํามากพอสําหรับการปลูกขาวนาปรัง นอกจากนัน้ปจจยั
ทางการตลาด ราคาขาวที่สูงขึ้น ความตองการของตลาด ประสบการณของเกษตรกร รวมทั้งมีการใชเคร่ืองเกี่ยว
ขาวไดรวดเร็ว ชวยลดแรงงานการเก็บเก่ียว เปนผลใหเกษตรกร มีการขยายพื้นที่ระบบปลูกขาวอยางรวดเร็ว โดย
ป 2549 มีพื้นที่ปลูกขาวนาปรังเพียง 200 ไร เพิ่มขนเปน 5200 ไร ในป 2551 และเพิ่มเปน 11,600 ไร ในป 2552  
ซึ่งเปนการขยายโอกาส ของการใชที่ดินสําหรับการผลิตมากครั้งเพิ่มขึ้น และเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกร
ยังมีปญหาในการปลูกขาวและใชน้ํายังไมเต็มประสิทธภิาพ เนื่องจากพนที่นาเกษตรกร เปนดินทรายเปนสวนใหญ จึง
มีปญหาการจัดสงน้ําไมทั่วถึง ดินทรายมีโครงสรางไมดี ทําใหเกิดปญหาคลองสงน้ําไมได รวมถึงปญหาความอุดม
สมบูรณของดิน และปญหาดินเค็ม ทําใหการขยายพ้ืนที่ระบบพืช ขาว-ขาว ยังมีขอจํากัดอยูมาก 
 
คําสําคัญ :  ระบบสูบน้ําดวยไฟฟ ระบบปลูกพืช ขาว –ขาว  สภาพทางกายภาพ 
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Abstract 
 

Over 80% of the area of  Northeast  is taken up with rain-fed rice field, while a very small 
area is irrigated. The lack of water for rice production is constant problem. However, when sufficient 
water is available to reach most of his farm, a farmer has a worthwhile opportunity to plant more often 
and to increase yield. In the Lower Chi River area of Mahachanachi District, Yasothon, where there is 
an electric pumping system for irrigation, the factors contributing to an increase in the area of rice-
rice cropping were studied and paradigm developed for farmer in other areas. 

The study found that physical factors such as a level plain area and small canals reaching 
the individual paddy area favoured  expansion. Market forces such as a higher rice price, market 
demand and farmer experience together with using mechanical harvesting to reduce labor costs and 
do speed up harvesting all contributed to farmer expanding the area of rice-rice cropping. Thus, an 
area of 200 rai in the year 2006 expand to 5200 rai by the year  2007, and increased further to 11,600  
rai by the year 2008, which shows the growing opportunity farmers have to farm their area and 
increase their income. 

However, farmer still face problem using the water to full efficiency because  most of the 
paddy soil are sand, resulting in the available water not reaching as far as it could because it filters 
away to the sand and the canal is loose. Furthermore, low fertility and salinity characteristic, resulting 
in severe limits on the expansion of the area of rice-rice cropping system  
 
Key Words : an electric pumping system, rice-rice cropping, physical factor 
 

บทนํา 
 

 เกษตรกรผูปลูกขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาศัยน้ําฝนเปนหลัก ทําการปลูกขาวจาวเพื่อการขาย
และปลูกขาวเหนียวสําหรับการบริโภคในครัวเรือน พื้นที่สวนใหญที่มีระบบชลประทานจะทําการปลูกขาวเจา พื้นที่นา
ในเขตอาศัยน้ําฝนจะประสบปญหาการขาดแคลนน้ําอยูเสมอ หลังฤดูทํานาจึงไมสามารถทําการเกษตรได  
  ลุมน้ําชีตอนลางที่ไหลผานอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความสําคัญที่เปนแหลงน้ําที่มีการพัฒนา
ระบบการสูบน้ําดวยไฟฟาเม่ือป 2548 โดยกรมชลประทาน ไดนําน้ําจากแมน้ําขึ้นมาใชในระบบการเกษตร เปน
ผลใหเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอมหาชนะชัย มีน้ําใชไดตลอดป ไดมีการพัฒนาระบบการปลูกขาวไดอยางมากมาย 
เกษตรกรมีการใชน้ําในการปลูกขาวทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง โดยเฉพาะในเขตตําบลสงยาง หลังจากไดมีการพัฒนา
โครงการโขง  ชี มูล มีการปรับปรุง สถานีสูบน้ําบานเวินชัย (P 6/1) จัดสงน้ําเขาสูแปลงนาในชวงแรกมีปญหาการ
จัดสงน้ําสูแปลงนา ในป 2550 มีการจัดระบบการสงน้ําใหกระจายสูแปลงนาเกษตรกรไดอยางเต็มที่  เกษตรกรจึง
ไดมีการปรับเปล่ียนระบบปลูกพืชในนา โดยมีการปลูกขาวนาปรังกันมากขึ้นตามลําดับ จากสภาพการปลูกขาว
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นาปรังนี้ อาจมีสาเหตุจากปจจัยทางดานกายภาพ ดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเอง ที่มีผลตอการยอมรับ
การปลูกขาวนาปรัง ดังนั้นจึงมุงจะเสนอถึงองคประกอบตาง ๆ ที่สงเสริมและเปนอุปสรรคสําคัญตอการจัดระบบ
พืช ขาว –ขาว ของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่สูบน้ําดวยไฟฟา 
 

วัตถุประสงค 
 
 เพื่อศึกษาปจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ที่ชวยสงเสริมการขยายพื้นที่ปลูกขาวนาปรังในพ้ืนที่
เขตสูบน้ําดวยไฟฟา และเปนรูปแบบของการนําไปใชในพื้นที่อื่น ๆ ตอไป 
  

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาเพื่อทราบปจจัยที่มีผลตอการขยายพ้ืนที่ระบบ ขาว- ขาวในเขต ตําบลสงยาง อําเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร พรอมเปนแบบการนําไปเปนรูปแบบการเพ่ิมพื้นที่ปลูกขาวนาปรังตอไป การวิจัยประกอบดวย การวิจัย
เชิงสํารวจ การรวบรวมขอมูลการปลูกขาว การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและลักษณะการขยายพ้ืนที่ปลูกขาวนาปรัง
ในพื้นที่เกษตรกร 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
พ้ืนที่ศึกษา  

ตําบลสงยาง เดิมเปนหมูบานขึ้นกับตําบลผือฮี ลักษณะภูมิประเทศ เปนที่ราบลาดเอียง สภาพดินเปน
ดินรวนปนทรายเหมาะกับการปลูกขาวหอมมะลิ ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝนต้ังแตเดือนพฤษภาคม 
ถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาว ต้ังแตเดือนตุลาคม ถึงมกราคม และฤดูรอนตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน  
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 32.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,500 ไร เปนพื้นที่ที่อยูในเขต ส.ป.ก.จํานวน 
2,397 ไร ขอมูลของกรมพัฒนาชุมชนป พ.ศ. 2548  ไดจําแนกพื้นที่ถือครองตามเอกสารสิทธิ์ทางราชการเปนราย
หมูบานทั้งหมดรวม 15,911 ไร และจําแนกเปนพื้นที่การเกษตรเปนรายหมูบานทั้งหมดรวม 16,695 ไร (กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2548) การประกอบอาชีพทํานา สวนใหญปลูกขาวหอมมะลิเพื่อขาย และปลูกขาวเหนียวบางสวน
เพื่อไวกินเอง   

ประชากรในตําบลสงยาง สวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สําคัญ ไดแก 
ทํานา 993 ครัวเรือน รองลงมา คือ รับจาง  445 ครัวเรือน เล้ียงโค 326  ครัวเรือน รายไดจากการปลูกพืชตอ
ครัวเรือน 111,978 บาท/ ป รายไดจากการเล้ียงสัตวตอครัวเรือน 79,672 บาท/ ป และมีรายไดจากการรับจางตอ
ครัวเรือน  39,750 บาท/ ป 
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ภาพที่ 1 แผนที่ขอบเขตการปกครองตําบลสงยาง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
 
ปจจัยทางดานกายภาพทีมีผลตอการขยายพื้นที่ปลูกขาวนาปรัง 
 สภาพพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ มีลักษณะพื้นที่ราบคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0 – 2 เปอรเซ็นต 
ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ําทะเลปานกลาง อยูระหวาง 117 – 124 เมตร ลักษณะพื้นทีสวนใหญราบเรียบ
และลาดเทจากทิศเหนือลงไปทางทิศใต จากการสํารวจพื้นที่ผลิตทางการเกษตรสวนใหญเปนที่ราบลุม มีเพียง 
9.94% เทานั้นที่เปนที่ดอน 
 

 
ภาพที่  2  ลักษณะพื้นที่ปลูกขาว ที่คอนขางราบในเขต ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย  
 
 ลักษณะดิน จากการสํารวจและจําแนกดินในบริเวณเปาหมาย มีดินที่พบ 3 ชุดหลัก ไดแก ดินชุด
นครพนม ดินชุดรอยเอ็ด และดินชุดเรณู และ 6 ดินคลาย ซึ่งดินสวนใหญเกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําบน
ลานตะพักน้ําระดับตํ่า มีการระบายน้ําคอนขางเลว มีความสามารถใหน้ําซึมผานไดเร็วถึงปานกลาง มีการไหล



The Sixth National Agricultural Systems Seminar - Save the World to Save Life  2010 

 160 

บาบนผิวดินเร็วปานกลางถึงชา มีความเปนกรดแกถึงกรดจัดมาก มีความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า น้ําใตดินชวง
ฤดูแลงลึกมากกวา 1.5 เมตร  

ระบบการจัดการนํ้า สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา โครงการ โขง-ชี-มูล บานเวินชัย (P6/1) ซึ่งต้ังอยูที่ริมแมน้ํา
ชี บริเวณบานเวินชัย ตําบลผือฮี อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  ครอบคลุมพื้นที่ 35,500 ไร ของพื้นที่ 16 
หมูบานใน 5 ตําบล คือ  ตําบลผือฮี ตําบลสงยาง ตําบลน้ําออม ในเขตอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และ
ตําบลแคน ตําบลดู ของอําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเคร่ืองสูบน้ําขนาด 1.65 ลบ.ม./วินาที จํานวน 5 
เคร่ือง มีคลองสงน้ําจํานวน 13 สาย ประกอบดวยคลองสงน้ําสายใหญจํานวน 10.85 กิโลเมตร และคลองสงน้ํา
สายซอยจํานวน 40 กิโลเมตร โดยคลองสงน้ํามีปริมาตรความจุสูงสุด 8.20 ลบ.ม/วินาที (ชานนท, 2547) 

 
ตารางท่ี  1  คลองชลประทานในเขตตําบลสงยาง ของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา บานเวินชัย P 6/1  

ชนิดคลอง ความยาว(กม) 
คลองสายใหญ 7.103 
คลองสายซอย 5.597 
คลองสายแยกซอย 3.200 
คลองสายแยกซอย 0.968 

 

 
 

ภาพที ่3  แผนที่แสดงทอสงน้ําเขานาของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา บานเวินชัย P 6/1 

 
 

ภาพที ่4 แผนที่แสดงโซนกลุมผูใชน้ําของตําบลสงยาง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
ที่มา: โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําที่ 7 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 
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ภาพที ่ 5 การออกแบบระบบคลองซอยสงน้ําชลประทานของกรมชลประทานซึ่งไดสํารวจศึกษาในแตละราย
 แปลงของเกษตรกร  
 
ปจจัยทางการปลูกพืช  
 ระบบปลูกพืช วิถีชีวิตของเกษตรกรขึ้นกับการทํานาโดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก โดยปลูกมีการปลาขาว
ในชวงฤดูฝนต้ังแตเดือนเมษายน โดยการหวาน ใชขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105เพื่อจําหนาย และปลูกขาวเหนียว
พันธุ กข.6 ไวรับประทาน มักประสบป ญหาการขาดแคลนนํ้าในการผลิต จนมีการพัฒนาโครงการสูบน้ําดวย
ไฟฟาบานเวินชัย P 6/1 เร่ิมใหบริการในชวงป พ.ศ.2548 ทําใหปญหาการขาดแคลนนํ้าลดลง พื้นที่ของเกษตรกร
บริเวณทอสงน้ําเขานาสามารถทํานาปรัง สามารถควบคุมปญหาวัชพืชไดโดยการควบคุมระดับน้ํา แตการใช
ประโยชนจากคลองชลประทานยังอยูในวงจํากัดไมเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากยังขาดการจัดสรางคลองซอยเพื่อ
นําน้ําสงเขานาเกษตรกร มีเพียงบริเวณทอสงน้ําเขานา หรือ หัวหมู เทานั้นที่ไดรับประโยชน เนื่องจาก เกษตรกร
ในบริเวณดังกลาวไมยินยอมที่จะระบายน้ําในแปลงตนใหแกแปลงขางเคียง เพราะเกรงวาปุยที่ใสในนาของตน
จะไหลออกไปตามกระแสนํ้า เกษตรกรยังขาดประสบการณในการจดัการน้ําเนื่องจากเปนระยะแรกที่เร่ิมไดใชน้ํา
ชลประทาน  หลังการเก็บเก่ียวขาวในเดือนพฤศจิกายน เกษตรกรจะเร่ิมปลูกขาวนาปรังโดยอาศัยน้ําจากคลอง
ชลประทาน เร่ิมปลูกขาวในชวงกลางเดือนธันวาคม และสามารถเก็บเก่ียวในเดือนเมษายน สวนในพื้นที่ดอน
เกษตรกรมีการปลูกมันสําประหลัง เร่ิมปลูกเดือน กุมภาพันธ และเก็บเก่ียวไดเดือนมกราคม  
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1. เตรียมดิน และหวาน

  2.ใสปุย 16-16-8 

 4. เก็บเกี่ยว 

 3. ใสปุย 16-16-8 หรือ 46-0-

 3. เก็บเกี่ยว 1. เตรียมดิน และหวาน  2.ใสปุย 16-16-8 

  2.ใสปุย 15-15-

1. เตรียมดิน และปลูก 

 3. เก็บเกี่ยว 

ตารางท่ี  2  ปฏิทินทางการผลิตพืชในตําบลสงยาง  ป พ.ศ.2550 
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ขาวนาป 
 
 

             

ขาวนาปรัง             

มันสําปะหลัง             

 
 การเพิ่มพื้นที่ที่ระบบปลูกพืชขาวนาปรัง ในป 2549 มีการสํารวจระบบการทําการเกษตรเพื่อวิเคราะห
ระบบการตัดสินใจสําหรับเกษตรกร พบวาเกษตรกรสวนใหญมีปญหาการใชน้ําจากระบบชลประทาน ในดาน
การกระจายนํ้า หลังจากมีการศึกษาดูงานและมีการจัดระบบกระจายน้ําเขาแปลงนาได ทําใหเกษตรกรมีการใช
น้ําไดเต็มที่ ซึ่งเดิมเกษตรกรมีการปลูกขาวเฉพาะในชวงฤดูฝนเปนหลัก แตมีเพียงบางสวนที่สามารถใชน้ําปลูก
ขาวนาปรังได ตอมาในป2550 เม่ือมีการปรับปรุงระบบการใชน้ํา เกษตรกรมีการขยายพ้ืนที่ปลูกขาวนาปรังมาก
ขึ้นและเพิ่มขึ้น เปน 3 เทาของป 2550 และในป 2551 เกษตรกรมีการขยายพ้ืนที่เพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของป 2550  
แตการใชพื้นที่ก็ยังไมเต็มที่ เพราะยังมีปญหาการกระจายน้ําเขาแปลงนาไดไมทั่วทั้งหมด  
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ตารางท่ี  3   ขอมูลการปลูกขาวของการใชน้ํา จาก หัวสูบเวิ่นชัย (P 6/1) อําเภอ มหาชนะชัย จ ยโสธร 
นาป นาปรัง 

บาน 2549 2550 2551 2552 2549 2550 2551 2552 
ดงขวาง 520 520 520 520 20 65 421 520 
ซํา 630 630 630 630 5 45 256 420 
หนองบัว 1200 1200 1200 1200  23 122 212 
หัวดอน 3032 3032 3032 3032  112 334 605 
บอบึง 500 500 500 500 15 67 213 478 
โพนจาน 616 616 616 616 18 25 127 248 
น้ําออมนอย 2600 2600 2600 2600  34 225 645 
สรางแปน 4165 4168 4170 4170 25 221 1244 2240 
ศิริพัฒนา 3722 3727 3727 3727  235 563 1088 
หนองซํา 650 645 650 650  18 54 101 
บากใหญ 1270 1270 1270 1270  33 111 163 
โพนแบง 1230 1226 1230 1230  21 124 440 
สงยาง 3696 3698 3700 3700 14 127 456 1336 
หนองโงง 2532 2534 2534 2534  43 231 550 
พลไว 1267 1267 1267 1267 80 122 233 322 
กระเดา 2534 2534 2534 2534  123 257 1671 
โคกสะอาด 845 850 850 850 23 234 312 647 
รวม 31009 31017 31030 31030 200 1548 5283 11686 

 
ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม  
 ความตองการของตลาด ในป 2550 นโยบายรัฐบาลที่เพิ่มการสงออกขาว และเพิ่มราคาใหสูงขึ้นทําให
โรงสีและเอกชนมีการขยายการรับซื้อขาวใหมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตจังหวัดยโสธร เปนพื้นที่ที่มีการปลูกขาวมากขึ้น 
และโรงสีมีการรับซื้อ 
 แรงงานการจัดการ ปญหาแรงงานในการเก็บเก่ียวที่ตอใชปริมาณมาก และมีคาจางสูงขึ้นทุกป ทําใหมี
คาใชจายมากขึ้น มีตัวแทนท่ีนํารถเก่ียวขาวจากภาคกลางเขามาใหบริการ สามารถเก็บเก่ียวขาวไดรวดเร็วและ
ประหยัดคาจางแรงงาน โดยคาจางเก็บเก่ียวขาว โดยเฉลี่ย 550 บาทตอไรและสะดวกในการขนสงเพราะรถเกี่ยว
ขาวเปนแบบรวม คือ เก่ียวขาวพรอมนวดไดเมล็ด  เกษตรกรสามารถนําขาวไปขายใหโรงสีไดทันที ถาหาก
ความชื้นตํ่าพอ ซึ่งเปนความพอใจใหเกษตรกรอยางมาก  



The Sixth National Agricultural Systems Seminar - Save the World to Save Life  2010 

 164 

 
  
ภาพที่  6   รถเกี่ยวขาวแบบรวม 
 
 ราคาของผลผลิต  เกษตรกรผูปลูกขาวนาปรังไดขายผลผลิตขาวในพื้นที่ ราคาที่ขายไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ทุกป ต้ังแตป  2549  เกษตรกรสามารถขายขาวได กิโลกรัมละ 7 -8 บาท ตอมาในป 2550 ขายได กิโลกรัมละ 15 
-17 บาท และในป 2551 ราคาขายขาว  19 -20 บาทตอกิโลกรัม จึงเปนเหตุใหเกษตรกรมีความสนใจปลูกขาวนา
ปรัง นอกจากนั้นพันธุขาวจะเปนพวกอายุส้ันสามารถเก็บเก่ียวไดเร็ว   
 
ปญหาการผลิต   
 โครงสรางดิน จากการสํารวจ และจําแนกดิน พบวา ดินในพ้ืนที่นาสวนใหญเปนดินทรายจัดที่เกิดในที่ลุม 
ดินที่พบเปนดินรวนหยาบ และมีหนาดินเปนทรายหยาบ มีขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดินอยางรุนแรง เก่ียวกับ
มีเนื้อดินไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว นอกจากนั้น มีอัตราเส่ียงตอการขาดน้ําคอนขางมาก เนื่องจากดินอุมน้ํา
ไดไมดี  
 ความอุดมสมบูรณของดิน จากขอมูลการวิเคราะหดินจึงพบวาความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติ 
มีอยูในระดับตํ่ามาก ปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุโปแตสเซ่ียม ธาตุฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชอยูในเกณฑตํ่า
มาก ความสามรถของดินในการแลกเปล่ียนธาตุอาหารหรือดูดซับธาตุอาหาร (Cation Exchange Capacity) ก็
ตํ่าดวย (ตารางท่ี 3) 
 ดินเค็ม สภาพพื้นที่ในตําบลสงยางสวนใหญมีปญหาดินเค็มที่ทําใหการผลิตพืชไมสามารถผลิตไดเต็ม
ศักยภาพ 
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ตารางท่ี  3 ผลการศึกษาคุณภาพของดินในการผลิตขาวของเกษตรกรตําบลสงยาง อําเภอมหาชนะชัย 
 จังหวัดยโสธร ปการผลิต พ.ศ.2551 

รายการ คุณสมบัติของดิน 
pH 4.7 
Organic Matter 1.0 
Total Nitrogan 0.1 
Availuble P 8.8 
Availuble K 30.2 
Sand (%) 64.1 
Silt (%) 35.6 
Clay (%) 0.2 
Soil texture Sandy loam 

 
 โรคและแมลง ในพื้นที่ปลูกขาวพบปญหาแมลงที่สําคัญที่เปนศัตรูขาว คือ หอยเชอรี จากการสํารวจพบ
ปริมาณมาก โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีน้ําขังเชนบริเวณท่ีลุม หรือพื้นที่น้ําขังจะเปนแหลงการขยายพันธุของหอยมาก 
ในปที่มีฝนมาเร็วและปลูกขาวเร็วจะพบวามีปริมาณหอยเชอรีระบามากและเปนปญหาใหญสําหรับเกษตรกรผูปลูกขาว
ในพื้นที่ 

 
 
ภาพท่ี  7   ปญหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรกลุมผูใชน้ําตําบลสงยางท่ีประสบในปการผลิต 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 ระบบพืช ขาว – ขาวที่เกษตรกรใหการยอมรับสําหรับการปลูกพืชในเขตพื้นที่สูบน้ําดวยไฟฟา ตําบลสงยาง 
อําเภอดมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เกษตรกรมีการขยายผลเพ่ิมพื้นที่ปลูกและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจนเต็มพื้นที่ระบบ 
ชลประทาน ทั้งน้ีเนื่องจากความเหมาะสมทางปจจัยทางกายภาพ ที่เกียวกับสภาพพ้ืนที่ที่คอนขางราบ สามารถ
จัดการไดงายและสงน้ําไดสะดวก มีน้ําเพียงพอตลอดเวลา และลักษณะดินที่เปนดินลุม นอกจากน้ันปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมที่ชวยเสริมไดแกความตองการของตลาดที่เพิ่มขึ้น ราคาขาวเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงประสบการณ
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ของเกษตรกรท่ีไดเคยปลูกขาวเปนประจํามาเปนเวลานาน ซึ่งสามารถเขาใจและปรับเปล่ียนวีการจัดการไดดี แต
การปลูกขาวนาปรัง กยังพบวามีขอจํากัดของพื้นที่ เนื่องจากพ้ืนที่เปนดินทราย ทําใหโครงสรางในการจัดทํา
คลองสงน้ําทําไดจํากัดไมสามารถทําคลองไดยาวท่ีจะสงนํ้าไดตลอดทั้งหมด ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณคอนขาง
ตํ่า ดินมีความเค็มและปญหาแมลง จําพวกหอยเชอรีทีระบาดในแปลงนา แตอยางไรก็ตามโอกาสการขยายพื้นที่
ปลูกขาวนาปรังยังมีมาก เกษตรกรไดเพิ่มพื้นที่มากข้ึนตามลําดับ เกษตรกรมีการเรียนรูการใชพันธุขาวพันธุใหม 
ที่มีอายุส้ัน ที่จะทําใหเกษตรกรมีการใชที่ดินมากครั้งขึ้น การใชพันธุขาวผลผลิตสูงและทนตอดินเค็ม จึงเห็นไดวา
พื้นที่ที่มีระบบชลประทานที่สูบน้ําดวยไฟฟา ที่มีความเหมาะสมตอการผลิตขาวใหมีผลผลิตสูงสําหรับในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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