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บทคัดยอ 
 

 จังหวัดเพชรบูรณ มีพื้นที่ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวมากเปนอันดับหนึ่งของประเทศ สวนใหญเปนที่ราบ
ลอนคล่ืนมีความลาดชัน เกิดปญหาการพังทลายของดินสูง ดินเส่ือมมีความอุดมสมบูรณของดินตํ่า เกิดปญหา
แผนแข็งผิวดิน  และดินดาน สงผลใหผลผลิตขาวโพดคอนขางต่ํา  กษตรกรมีรายไดตํ่า จึงไดมีการทดสอบระบบ
การปลูกพืชที่มีขาวโพดเล้ียงสัตวเปนพืชหลักในพื้นที่ลาดชัน จังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ. 2551 - 2552 สภาพไรฤดู
ฝน ในแปลงเกษตรกรท่ีมีความลาดชันไมเกิน 20 เปอรเซ็นต ทดสอบ 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 ปลูกวิธีแนะนํา 
ถ่ัวเหลืองฝกสดตามดวยขาวโพดเล้ียงสัตว (2 พืช) และกรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวอยาง
เดียว ดําเนินการทดสอบในไรเกษตรกร อําเภอหนองไผ และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ผลการวิจัยพบวา 
วิธีแนะนํา ปลูกถ่ัวเหลืองฝกสดตามดวยขาวโพดเล้ียงสัตว (2 พืช) ถ่ัวเหลืองฝกสดใหผลผลิตเฉล่ีย 951 กิโลกรัม
ตอไร ขาวโพดเล้ียงสัตวลูกผสม ใหผลผลิตเฉลี่ย 1,008 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตขาวโพดไมแตกตางกัน เม่ือ
เทียบกับวิธีเกษตรกร (1 พืช) ซึ่งใหผลผลิตขาวโพดเฉล่ีย 1,029 กิโลกรัมตอไร จากการวิเคราะหรายไดและ
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนการผลิต วิธีแนะนํา ใหรายไดเปนเงินสดสูงกวาวิธีเกษตรกร แตใหผลตอบแทน
ตอตนทุนการผลิตนอยกวาวิธีเกษตรกร คือ มีคา 1.85 และ 1.89 ตามลําดับ จากผลการวิจัยสรุปไดวาวิธีแนะนํา
ใหผลผลิตและรายไดเปนเงินสดสูงกวาวิธีเกษตรกร โดยมีการปลูกแฝกขวางความลาดชันทําใหลดการพังทลาย
ของดินได 
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Abstract 
 

Phetchabun province, mostly located with undulating features and slopping is the biggest 
corn production in Thailand.  The soil erosion, low fertility, soil compaction and hardpan are mainly 
affected to low corn yield and low income of corn grows who normally grow corn as a sole crop.  This 
objective was to study on corn-based cropping system in the slope complex of Phetchabun in 2008-
2009. The experiment consists of 2 methods: 1) recommended method is vegetable soybean- corn 
cropping system (two crop), and 2) farmer method (corn only), and was conducted in the farmers’ 
field of Nong Phai and Khao Koa districts, Phetchabun province.   

Results indicated that vegetable soybean and corn under the recommended method 
produced an  average yield of 951 and 1,008 kg/rai  respectively, as compared to the farmer method 
which had the corn yield of 1,029 kg/rai. However, corn yields of the two method were not 
significantly different.  When using bnefit cst rtio: BCR for economic it was analysis found that the 
recommended method gave smaller BCR  than the farmer method ( 1.85 and 1.89, respectively).  It is 
concluded that the recommended method gave higher income than the farmer method.  Moreover, the 
recommended method could reduce soil erosion by using vetiver grass in slope complex.   

 
Key Words : slop complex area,  corn-based cropping system,  Phetchabun Province 
 

บทนํา 
 
 จังหวัดเพชรบูรณมีพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากเปนอันดับหนึ่งของประเทศ เกษตรกรปลูกขาวโพด
เล้ียงสัตวเปนพืชหลัก โดยมีระบบการปลูกพืชหลายชนิด ไดแก ขาวโพดตามดวยถ่ัวเขียว ขาวโพดตามดวยถ่ัว
นิ้วนางแดง ขาวโพดตามดวยขาวโพด ขาวโพดตามดวยขาวฟาง และขาวโพดตามดวยทานตะวัน พื้นที่เพาะปลูก
สวนใหญอยูในพื้นที่ดอนและลาดชันลาดลอนคล่ืน 2- 20 เปอรเซ็นต ในพื้นที่สูงเขตภูเขาเปนที่ลาดชัน ต้ังแต 20 
- 45 เปอรเซ็นต แตในระบบการเพาะปลูก สวนใหญใหผลผลิตตํ่า และไมมีเสถียรภาพ เกิดปญหาความเส่ือม
โทรม และการพังทลายของดิน 

จากการศึกษาโดยการสํารวจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ระบบการปลูกพืชในแปลงปลูกขาวโพด และพืช
ที่แขงขันกับขาวโพด ระบบพืชในพื้นที่เกษตรกรบนท่ีราบ เปนระบบขาวโพดเล้ียงสัตวตามดวยพืชอายุส้ัน เชน พืช
ตระกูลถ่ัว ขาวฟางอาหารสัตว และปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวอยางเดียว โดยมีพืชแขงขันกับขาวโพด คือ ออย
โรงงาน มันสําปะหลัง สําหรับเกษตรกรบนที่สูงมีหลายระบบการปลูกพืช คือ ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวอยางเดียว 
แตหมุนเวียนเปล่ียนพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยางเดียวและพืชผักเปนพืชเชิงเด่ียว เชน กะหลํ่า ผักชี ชาโยเต 
แครอท ผักกาดหัว และขาวไร ตามภาวะราคาที่เกษตรกรสนใจที่เปนพืชแขงขันกับขาวโพดในทองที่ แตปฏิบัติได
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เฉพาะเกษตรกรบางรายเทานั้น เนื่องจากมีขอจํากัด เร่ืองน้ําซ่ึงบางป ทําใหผลผลิตขาวโพดไมดีพอ ไมจูงใจให
เกษตรกรปลูกขาวโพดเพิ่มขึ้น กษตรกรมีทางเลือกมากในการปลูกพืชอื่นทดแทนขาวโพด 
 จากการศึกษาในอดีต กองปฐพีวิทยา (2542) รายงานวา การประเมินความสามารถของระบบการปลูก
พืชที่มีขาวโพดเปนพืชหลัก ป 2542 พบวา ระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเปนพืชหลักในสถานีทดลองพืชสวน
เพชรบุรี ขาวโพดเล้ียงสัตวอยางเดียว ใหผลผลิตสูงสุด 587 กิโลกรัมตอไร ระบบการปลูกขาวโพดตามดวยถ่ัวพุม 
ถ่ัวนิ้วนางแดง ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียว และถั่วเหลือง ใหผลผลิตอยูระหวาง 444 - 569 กิโลกรัมตอไร อํานาจ (2546) 
รายงานวา ระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเล้ียงสัตวเปนพืชหลัก รวมกับพืชตระกูลถ่ัว และปุยพืชสด พบวา การปลูก
ขาวโพด 2 ฤดู โดยปลูกขาวโพดอยางเดียวใหผลผลิตเฉล่ีย 307 กิโลกรัมตอไร สวนการปลูกขาวโพดแซมดวยถ่ัว
แปบใหผลผลิตเฉล่ีย 403 กิโลกรัมตอไร อยูในเกณฑใหผลผลิตตํ่า สมเจตน (2546) ไดรายงานวา การอนุรักษดิน
และนํ้าในประเทศไทย ทําไดโดยการใชหญาแฝกปลูกขวางความลาดชันรวมกับการปลูกถ่ัวมะแฮะ ปลูกไมพุม 
ไมยืนตน และปลูกหญาเล้ียงสัตวอื่น ๆ ทําใหลดการชะลางพังทลายของดินไดมาก กรมพัฒนาที่ดิน (2545) ได
รายงานวา การปรับปรุงแกไขดินที่สภาพการชะลางพังทลายนั้นควรใชแถบหญาแฝกปลูกขวางความลาดชันของ
พื้นที่หางกัน 8 – 10 เมตร โดยปลูกเปนแถวที่มีระยะหางระหวางตน 5 - 10 เซนติเมตร เม่ือปลูกขาวโพดเล้ียง
สัตวเปนพืชหลักใหมีการใชปุยเคมีควบคูกัน โดยใชปุยเคมีสูตร 16 – 20 - 0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร รองพื้นกอน
ปลูก และใสปุย 21 - 0 – 0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร หลังขาวโพดอายุ 21 วัน ไดผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวเฉล่ีย 
720 กิโลกรัมตอไร 
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ (2545) ได
รายงานวา หญาแฝกชวยในการอนุรักษดินและน้ํา โดยที่สามารถเจริญเติบโตไดทุกสภาพ ต้ังแตที่ราบจนถึง
ระดับที่สูงถึง 2,000 เมตร เม่ือนําหญาแฝกเปนแนวขวางความลาดชัน ทําใหลดการพังทลายของผิวดิน 3 - 5 เทา 
เม่ือเปรียบเทียบกับที่ไมมีหญาแฝกขวาง และลดการสูญเสียน้ําได 25- 70 เปอรเซ็นต เพิ่มความอุดมสมบูรณของ
ดินได เม่ือตัดหญาแฝกคลุมดิน หญาแฝกอายุ 4 เดือน ใหธาตุอาหารของพืชแกหนาดินดังนี้ คือ ไนโตรเจน 1.29 
เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส 1.20 เปอรเซ็นต โพแทสเซียม 1.30 เปอรเซ็นต และซัลเฟอร 0.15 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนัก
หญาแหง แนวทรงพุมหญาแฝกกินพื้นที่ ไมเกิน 1.5 เมตร มีระบบรากหย่ังลึกและแผกวาง 50 เซนติเมตร เม่ือนํา
หญาแฝกมาใชกับพืชไร รากหญาแฝกจะ ชอนไชผานลงไปในดินชั้นลางทําใหมีการระบายน้ําไดดีชวยทําใหดิน
โปรงมีการถายเทไดดี 
 ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตพืชตอหนวยพื้นที่ หากไดมีการปรับระบบการปลูกพืช ในการนําพืชเศรษฐกิจที่ใช
น้ํานอยมาเปนทางเลือกของเกษตรกร และพัฒนาวิธีการผลิตพืชใหสอดคลองกับทรัพยากรนํ้า ดิน แรงงาน ที่มี
อยูอยางจํากัด จะสามารถทําใหมีพื้นที่ปลูก และผลผลิตตอไรเพ่ิมขึ้น โดยไมจํากัดอยูเฉพาะการปลูกขาวโพด
เล้ียงสัตวเปนพืชเชิงเด่ียว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 เพื่อทดสอบระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเล้ียงสัตวเปนพืชหลักใหเหมาะสม กับพื้นที่ลาดชัน จังหวัด
เพชรบูรณ 
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วิธีดําเนินการวจิัย 
 

การทดลองดําเนินการในพื้นที่เกษตรกรที่มีความลาดชันไมเกิน 20 เปอรเซ็นต ในป 2551-2552 เพื่อ
ทดสอบระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเล้ียงสัตวเปนพืชหลัก โดยพิจารณาพืชอายุส้ัน ถ่ัวเหลืองฝกสดกล่ินหอม มา
ทดสอบในระบบการปลูกพืชที่ทดสอบมี 2 กรรมวิธี คือ กรรรมวิธีที่ 1 วิธีแนะนํา เปนการปลูกถ่ัวเหลือง ตามดวย
ขาวโพดเล้ียงสัตว (2 พืช) และกรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยางเดียว (1 พืช) โดยคัดเลือก
เกษตรกรเขารวมศึกษาคร้ังนี้ จํานวน 3 ราย ๆ ละ 5 ไร รวม 15 ไร ไมมีแบบแผนการทดลอง แปลงที่ 1 นายสําราญ 
เครือขวัญ บานเลขท่ี 71 หมูที่ 8 บานวังเจริญรัตน ตําบลบอไทย  อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ แปลงที่ 2 นาย
ประกอบ  อินทรพร บานเลขท่ี 37 หมูที่ 3 บานริมสีมวง ตําบลริมสีมวง อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ และ
แปลงที่ 3 นายเฟยม ชาญเทียม บานเลขที่  146 หมูที่ 10 บานรมไทร ตําบลหนองแมนา อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ ทุกกรรมวิธี ปลูกพืชในชวงระหวางแนวแฝก ที่ปลูกขวางความลาดชันระยะหาง 10 เมตร ในการ
ทดสอบคร้ังนี้ ใชพันธุแนะนําขาวโพดเล้ียงสัตวลูกผสมทนทานแลง พันธุนครสวรรค 3 และถ่ัวเหลืองฝกสดกล่ิน
หอม พันธุแนะนํา (MJ  0108-11-5) เทียบกับวิธีเกษตรกร โดยใชขาวโพดเล้ียงสัตวลูกผสม พันธุจากภาคเอกชน  
CP-DK 888 และหญาแฝก พันธุสุราษฎรธานี 

 
ตารางที่  1  ปฏิทินระบบการปลูกพืช 

ระบบที่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
            

            

 

1. วิธีแนะนํา 
 

2. วิธีเกษตรกร 
            

 
กรรมวิธีที่  1  วิธีแนะนํา การปลูกถ่ัวเหลืองตามดวยขาวโพดเล้ียงสัตว (2 พืช) 

เทคโนโลยีการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสด ใชพันธุถ่ัวเหลืองฝกสดกล่ินหอม โดยศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 
รวมกับ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ ซึ่งเปนพันธุที่มีอายุส้ัน เก็บเก่ียวผลผลิต 65 วัน เจริญเติบโตได
ดี ปลูกในตนฤดูฝนเดือนมิถุนายน เก็บเก่ียวในตนเดือนสิงหาคม การเตรียมดิน ใชเคร่ืองจักรกลการเกษตร ไถพรวน 
1 - 2 คร้ัง ความลึก 5 - 10 เซนติเมตร รองพื้นดวยปุยชีวภาพ 50 กิโลกรัมตอไร อัตราเมล็ดพันธุ 12 กิโลกรัมตอไร 
ระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร หยอดหลุมละ 3 - 4 เมล็ด ใสปุยเคมี 16 - 20 - 0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร รองพื้น
และปุยเคมี 46 - 0 - 0 อัตรา25 กิโลกรัมตอไร โรยขางแถว ในระยะ 25 - 30 วันหลังงอก พนสารเคมีกําจัดเพล้ีย
ออน แมลงหวี่ขาว และหนอนกัดกินใบ 4 ครั้ง หยุดพนสารเคมีกอนการเก็บเก่ียว 1 เดือน เก็บเก่ียวถ่ัวเหลืองฝก
สดในระยะเมล็ดโตเต็มที่ ฝกเขียวสด (สําหรับการบริโภคฝกสด โดยทําความสะอาดแลวนําไปตมในน้ําเดือด 
เวลา 5  นาที  จะไดถ่ัวเหลืองฝกสดรสชาติหอมหวาน) พันธุดังกลาวสามารถเก็บเปนเมล็ดพันธุไดเนื่องจากสุกแก
พรอมกัน การเก็บรักษาเมล็ดพันธุโดยลดความชื้นเมล็ด เหลือ 12 เปอรเซ็นต แลวเก็บรักษาในถุงพลาสติกที่
อุณหภูมิในตูเย็น 20 - 25 องศาเซลเซียส 

ขาวโพด 

ถั่วเหลือง ขาวโพด 
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เทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวตามถ่ัวเหลืองฝกสด หลังจากการเก็บเก่ียวถ่ัวเหลืองฝกสด
เดือนสิงหาคม ไถพรวนคราดกลบ 1 ครั้ง แลวปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวตาม วิธีการปลูก วิธีการจัดการดูแลรักษา 
ปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวตามวิธีเกษตรกร 

 
กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร การผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวอยางเดียว (1 พืช) 
 การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ ในเขตที่ลาดชัน เร่ิมปลูกในเดือนพฤษภาคม 
เก็บเก่ียวในเดือนกันยายน พันธุขาวโพดที่ใช เปนขาวโพดลูกผสมจากภาคเอกชน CP-DK 888 อัตราเมล็ดพันธุ 3 
กิโลกรัมตอไร การเตรียมดินโดยใชเคร่ืองจักรกลการเกษตร ไถพรวน 1 - 2 ครั้ง หยอดเมล็ดโดยใชเคร่ืองหยอด 
พรอมปุยเคมี 15 -15 -15  อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร โดยใชระยะ 60 - 75 x 50 เซนติเมตร 2 - 3 เมล็ดตอหลุม และ
ปุยเคมี 46 - 0 - 0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร โรยขางแถวหลังอายุ 25 - 30 วันหลังงอก พรอมกําจัดวัชพืชโดยใช
สารเคมีฉีดพน เก็บเก่ียวอายุ 120  วันขึ้นไป 
 ผลการวิเคราะหดินจากหองปฏิบติัการวิเคราะห สํานักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 2 อําเภอหนองไผ 
มีลักษณะดินเหนียว คาความเปนกรดดาง อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม คือ 4.81, 0.63 เปอรเซ็นต, 
19.35 พีพีเอม และ 126 พีพีเอม ตามลําดับ มีความลาดชันในพื้นที่ 12 เปอรเซ็นต ความสูงจากระดับน้ําทะเล 
200 เมตร อําเภอเขาคอ มีลักษณะดินรวนเหนียวปนทราย ความเปนกรดดาง อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
คือ 4.75, 2.63 เปอรเซ็นต, 15.64  พีพีเอม และ 252 พีพีเอม ตามลําดับ มีความลาดชันในพื้นที่ 7 เปอรเซ็นต 
ความสูงจากระดับน้ําทะเล 750 เมตร   
 
การบันทึกขอมูล 
 
 ขอมูลการวิเคราะหดิน (คา pH และปริมาณธาตุอาหารในดิน) ขอมูลภูมิอากาศปริมาณนํ้าฝน ขอมูล
ทางการเกษตร (ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต) ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ขอมูลตนทุนการผลิต คาจาง
เหมาแรงงาน คาวัสดุการเกษตร และราคาผลผลิต ขาวโพดเล้ียงสัตวจําหนายเปนอาหารสัตว ถ่ัวเหลืองฝกสด
จําหนายเปนฝกสดเพ่ือบริโภคเมล็ดสด และขอมูลทัศนคติของเกษตรกร วิเคราะหและประมวลผลเพ่ือหาผลิตภาพ
การใชที่ดินตอหนวยพื้นที่ตามกรรมวิธี โดยพิจารณาจาก 1) ผลผลิตในหนึ่งหนวยพื้นที่ 2) รายไดและอัตราสวน  
ผลตอบแทนตอตนทุน (benefit cost ratio, BCR) 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัย 

สภาพพื้นที่ ชนิดดิน สภาพพื้นที่การทดสอบระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชหลักในพื้นที่ 
ลาดชัน จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 3 แปลง พบวา อําเภอหนองไผ มีพื้นที่ความลาดชัน 12 เปอรเซ็นต อยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเล 200 เมตร ความอุดมบูรณดินตํ่า มีคาความเปนกรด แตอําเภอเขาคอ 2 แปลง มีพื้นที่ความลาด
ชัน 6 - 8 เปอรเซ็นต สูงกวาระดับน้ําทะเล 700 - 800 เมตร ความอุดมสมบูรณดินสูง แตมีความเปนกรด ในทาง
ปฏิบัติ เกษตรกรอําเภอเขาคอ มีการปลูกพืชผักกันมาก มีการใสปุยชีวภาพ และมูลสัตวสูง ชนิดดินเปนดิน
เหนียวรวนปนทราย ทําใหเหมาะสมกับพืชผักมาปลูกรวมกับพืชไร ที่มีขาวโพดเล้ียงสัตวเปนพืชหลัก สําหรับ
อําเภอหนองไผ พืชที่สองจะตองเปนพืชอายุส้ัน ทนทานแลง การเก็บเก่ียวผลผลิตจะตองไมประสบปญหาฝนตก
ในระยะเก็บเก่ียว แนะนําใหปลูกตามหลังการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว สภาพของดินเปนกรดมีคา pH 4-5 
เกษตรกรปลูก ถ่ัวเหลืองฝกสดใหผลผลิตและคุณภาพได (ตารางที่  1) 

 
ตารางที่  1 คาวิเคราะหดิน ความเปนกรดดาง อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในไรเกษตรกรอําเภอ
 หนองไผ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ. 2551 

คาวิเคราะหดิน 1/ แปลงทดลอง 
pH OM (%) P (ppm) K (ppm) 

อําเภอหนองไผ 4.81 0.63 19.35 126 
อําเภอเขาคอ 4.75 2.63 15.64 252 
1  ผลคาวิเคราะหจากหองปฏิบัติการวิเคราะห  สวพ.2 (4 สิงหาคม  2551) 
 
 สภาพปริมาณน้ําฝนระหวางการทดลอง ตลอดฤดูปลูก วิธีแนะนํา (2 พืช) ถ่ัวเหลืองฝกสดไดรับ
ปริมาณน้ําฝนในชวงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม รวม 390 มิลลิเมตร ขาวโพดเลี้ยงสัตวไดรับปริมาณนํ้าฝนในชวง
เดือนกันยายน - ธันวาคม รวม 384 มิลลิเมตร วิธีเกษตรกร (1 พืช) ขาวโพดเล้ียงสัตวไดรับปริมาณนํ้าฝนในชวง
เดือนพฤษภาคม-กันยายน รวม 804 มิลลิเมตร โดยที่ขอมูลปริมาณนํ้าฝนของจังหวัดเพชรบูรณ ประมาณ 1,000 
- 1,200 มิลลิเมตรตอป จากการทดลองถั่วเหลืองฝกสดตามดวยขาวโพดเล้ียงสัตว สามารถปรับตัวไดดี ให
ผลผลิตและผลตอบแทนได (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่  1 กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนอําเภอเมือง อําเภอเขาคอ และอําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ. 2551 – 
 2552 
 
ผลผลิตตอหนึ่งหนวยพ้ืนที่ 
 จากการทดสอบระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ลาดชัน จังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ. 2551- 
2552 พบวา วิธีแนะนํา ถ่ัวเหลืองตามดวยขาวโพดเลี้ยงสัตว (2 พืช) ถ่ัวเหลืองฝกสดกล่ินหอม เก็บเก่ียวในระยะ
เมล็ดเตงเต็มที่ อายุ 65 วัน หลังปลูก เกษตรกรจะตองเก็บใหทันในชวงอายุดังกลาว  ถาเก็บลาชาไป 3 - 4 วัน จะ
ทําใหฝก ถ่ัวเหลือง คุณภาพรสชาติดอยลง ใหผลผลิตฝกสดมาตรฐาน 2 เมล็ดตอฝกขึ้นไปเฉล่ีย 951 กิโลกรัมตอ
ไร ผลผลิตใกลเคียงกับผลผลิตฝกสดมาตรฐานเฉล่ีย 744-871 กิโลกรัมตอไร (เอนกและคณะ, 2553) ผลผลิต
สูงสุด 1,102  กิโลกรัมตอไร และผลผลิตตํ่าสุด 730 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตตํ่าสาเหตุเนื่องจากความอุดมสมบูรณ
ของดินตํ่า และความชื้นในดินไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต ขาวโพดเล้ียงสัตว พันธุขาวโพดลูกผสมนครสวรรค 3 
เปนพันธุรับรองจากกรมวิชาการเกษตร มีลักษณะเดน ทนทานแลง หักฝกงาย ขั้วไมเหนียว ใหผลผลิตเฉล่ีย 1,008 
กิโลกรัมตอไร ผลผลิตใกลเคียงกับผลผลิตมาตรฐาน 1,150 กิโลกรัมตอไร (พิเชษฐและคณะ, 2552) ผลผลิต
สูงสุด 1,321 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตตํ่าสุด 702 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตตํ่าสาเหตุเนื่องจากความอุดมสมบูรณดินตํ่า 
และความชื้นในดินไมเพียงพอ ในระยะติดฝกและเมล็ด วิธีเกษตรกร ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวอยางเดียว (1 พืช) 
ขาวโพดเล้ียงสัตวเปนพันธุลูกผสม พันธุ CP-DK 888 ใหผลผลิตเฉล่ีย 1,029 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตสูงสุด 1,388 
กิโลกรัม ผลผลิตตํ่าสุด 702 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้ง 2 วิธี โดยที่ปลูกตนฤดูและปลายฤดู ให
ผลผลิตไมแตกตางกัน (ตารางที่ 2) ซ่ึงสอดคลองกับรายงาน กองปฐพีวิทยา (2542) กรมวิชาการเกษตรและ
อํานาจ (2546) 
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ตารางที่  2 ผลผลิตถ่ัวเหลืองฝกสด ขาวโพดเล้ียงสัตว ในการทดสอบระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเล้ียงสัตว
 เปนพืชหลักในพื้นที่ลาดชัน จังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ. 2551-2552 

กรรมวิธี 
วิธีแนะนํา (2 พืช)   วิธีเกษตรกร (1  พืช)   

ถ่ัวเหลืองฝกสด (กก./ไร) ขาวโพดเล้ียงสัตว (กก./ไร) ขาวโพดเล้ียงสัตว  (กก./ไร) 
เกษตรกร 

2551 2552 เฉล่ีย 2551 2552 เฉล่ีย 2551 2552 เฉล่ีย 
อําเภอหนองไผ 
(แปลงท่ี 1) 687 773 730 987 417 702 993 1,001 997 

อําเภอเขาคอ  
(แปลงท่ี 2) 1,234 805 1,020 2,122 519 1,321 1,624 1,152 1,388 

อําเภอเขาคอ  
(แปลงท่ี 3) 1,243 960 1,102 1,448 551 1,000 533 870 702 

เฉล่ีย 1,055 846 951 1,519 496 1,008 1,050 1,008 1,029 
 

ตนทุนการผลิต 
ตนทุนการผลิต ป พ.ศ. 2551-2552 วิธีแนะนํา ปลูกถ่ัวเหลืองฝกสดตามดวยขาวโพดเล้ียงสัตว สวน

ใหญเปนตนทุนเงินสดโดยเฉพาะคาจางเหมาแรงงาน เปนงานแบบประณีตจะตองดูแลอยางใกลชิด เปนคาจาง
เหมา อัตรารอยละ 51 ของเงินลงทุน ตนทุนถ่ัวเหลืองฝกสดเปนเงิน 5,163 บาทตอไร สําหรับขาวโพดเล้ียงสัตว
เปนคาจางเหมา อัตรารอยละ 45 ของเงินลงทุน แตใชแรงงานไมประณีต ตนทุนขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนเงิน 3,277 
บาทตอไร รวมตนทุนถ่ัวเหลืองฝกสด และขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนเงิน 8,440 บาทตอไร สําหรับวิธีเกษตรกร ปลูก
ขาวโพดเล้ียงสัตวอยางเดียว ใชเงินลงทุนตํ่า เนื่องจากบางพื้นที่อาศัยน้ําฝนอยางเดียว ไมมีแหลงน้ําอื่นที่เปนหวย
และลําคลอง บางพื้นที่สามารถปลูกพืชผักได แตจะตองใชเงินลงทุนมากกวาปลูกพืชไรอยางเดียว ตารางที่ 3)  
 

ตารางที่  3 ตนทุนการผลิตในไรเกษตร (บาท/ไร) การทดสอบระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืช
 หลักในพื้นที่ลาดชัน จังหวัดเพชรบูรณ  ป พ.ศ. 2551-2552 

หนวย : บาทตอไร 
รายการ ขาวโพดเล้ียงสัตว  ถ่ัวเหลืองฝกสด 

1. คาจางเหมา 
    1.1 เตรียมดิน/ปลูก 
    1.2 พนสารเคมี 
    1.3 เก็บเก่ียว 
2. คาวัสดุ 
    2.1 พันธุ 
    2.2 ปุยเคมี 
    2.3 สารเคมี 

 
553 
250 
600 

 
360 

1,364 
150 

 
1,033 
1,200 
400 

 
800 

1,180 
550 

รวม 1+2 3,277 5,163 
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รายไดและอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนการผลิต 
 วิธีแนะนํา ปลูกถ่ัวเหลืองฝกสดตามดวยขาวโพดเล้ียงสัตว (2 พืช) ใหรายไดจากผลผลิตเปนเงินสดจาก
ถ่ัวเหลืองฝกสด และขาวโพดเลี้ยงสัตว รายไดรวม 15,558 บาทตอไร จําแนกเปนถ่ัวเหลืองฝกสด และขาวโพดเล้ียง
สัตว 9,510 และ 6,048 บาทตอไร ตามลําดับ มีกําไรสุทธิรวม 7,118 บาทตอไร 
 วิธีเกษตรกร ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวอยางเดียว ใหรายได 6,174 บาทตอไร กําไรสุทธิ 2,897 บาทตอไร 
แตเม่ือเปรียบเทียบอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน วิธีแนะนําใหคาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนนอยกวาวิธี
เกษตรกร 1.85 และ 1.89 ตามลําดับ ผลการทดลองแสดงวา มูลคาการลงทุนในการปลูกถ่ัวเหลืองฝกสด 1 สวน 
ใหผลตอบแทน 1.85 สวน คุมคาในการลงทุนชวงเวลา 2 เดือน และปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวตาม ใหผลตอบแทน
เพิ่มขึ้นเปน 1.85 สวน คุมคากับการลงทุน 4 เดือน รวมเปน 6 เดือน ซึ่งใหผลตอบแทนสูงกวาวิธีเกษตรกร  ซึ่ง
ปลูกพืชเดียวใชเวลา 4 เดือน ทําใหเกษตรกรไดประโยชนจากพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่  4 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ตนทุนการผลิต รายได และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน การทดสอบ
 ระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเล้ียงสัตวเปนพืชหลักในพื้นที่ลาดชันจังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ. 2551-
 2552 

วิธีแนะนํา (2 พืช) วิธีเกษตรกร (1 พืช) 
รายการ 

ถ่ัวเหลืองฝกสด 1 ขาวโพดเล้ียงสัตว 2 ขาวโพดเล้ียงสัตว 
1.  ตนทุน  (บาท/ไร) 5,163 3,277 3,277 
2.  ผลผลิต  (กิโลกรัม/ไร) 951 1,008 1,029 
3.  รายได  (บาท/ไร) 9,510 6,048 6,174 
4.  กําไรสุทธิ  (บาท/ไร) 4,347 2,771 2,897 
5.  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 1.85 1.85 1.89 
1  ถั่วเหลืองฝกสด  จําหนายเปนฝกสด  10  บาทตอกิโลกรัม 
2  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  จําหนายเปนเมล็ดแหง  ความช้ืน  15  เปอรเซ็นต  6  บาทตอกิโลกรัม 
 
ทัศนคติของเกษตรกร 
 การปลูกถ่ัวเหลืองฝกสด มีขอดี คือ เปนพืชปลูกงาย ใหผลผลิตเร็ว (อายุส้ัน) แตมีความเส่ียง ในดาน
ความงอกของเมล็ดและแมลงศัตรูสูง จําเปนตองอาศัยการดูแลอยางประณีต สําหรับการจําหนายถ่ัวเหลืองฝกสด
เพื่อบริโภคในครวัเรือน เกษตรกรทั่วไปนิยมบริโภคเนื่องจากเปนพืชผักที่ไมมีการจําหนายในทองที่ ความตองการ
ปลูกถ่ัวเหลืองฝกสด เกษตรกรท้ัง 3 ราย ใหความเห็นตอการปลูกถ่ัวเหลืองฝกสด วาเปนพืชอายุส้ัน ใหผลตอบแทน
สูง มีขอดีสามารถปลูกในชวงตนฝนในเดือนพฤษภาคม ไดแตตองมีการจัดการในเร่ือง การเตรียมแปลงใหเหมาะสม
กับสภาพนํ้าฝนในแตละป แตมีขอดอยในเร่ืองขาดแคลนเมล็ดพันธุดี ควรมีเมล็ดพันธุสนับสนุนเนื่องจากเปนพันธุ
พืชใหม ไมมีจําหนายในทองตลาด ซึ่งเม่ือทางราชการมาแนะนําการผลิตเปนเมล็ดพันธุ ก็สามารถเปนทางเลือก
หนึ่งของเกษตรกรได ความตองการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว จากประสบการณของเกษตรกร มีมากกวา 5 - 10 ป 
ขึ้นไป เกษตรกรมีความชํานาญและพอใจเนื่องจากระบบตลาดขาวโพดมั่นคง ถึงแมวาพื้นที่ปลูกขาวโพดจะลดลง 
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เนื่องจากตนทุนการผลิตสูง สาเหตุจากเมล็ดพันธุ ปุยเคมี ราคาสูง แตเม่ือไดเห็นผลการทดสอบการจัดการระบบ
การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวทั้งตนฝนและปลายฝน ทําใหไดผลผลิตขาวโพดท้ัง 2 ฤดู ไมแตกตางกัน แตมีขอจํากัด
ในเรื่อง การเตรียมแปลงปลูกในปลายฤดู เคร่ืองจักรกลการเกษตรเขาไปปฏิบัติในแปลงยุงยาก เนื่องจากมีความชื้น
ในดินสูง วัชพืชมีมาก แตก็สามารถแกไขปญหาดังกลาวใหนอยลงได 

การผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดตามดวยขาวโพดเลี้ยงสัตว สามารถปลูกในฤดูฝน เพื่อเพิ่มรายไดของเกษตรกรได 
เกษตรกรอยูในเขตอาศัยน้ําฝน และในเขตที่มีปญหาการชะลางพังทลายของดินสูง ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า 
เชน เขตอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ การปลูกหญาแฝกเปนแนวขวางความลาดชันพรอมกับการจัดการการ
ปลูกเปนระบบก็สามารถแกไขปญหาความอุดมสมบูรณของดินได ปริมาณน้ําฝนท่ีตกในแตละป รากหญาแฝก
สามารถดูดซับความชื้นในดินไดมากกวาแปลงที่ไมมีการปลูกหญาแฝก (ภาพที่ 2) 
 

วิธีแนะนํา  ถ่ัวเหลืองฝกสดตามดวยขาวโพดเล้ียงสัตว 
 

 
 

วิธีเกษตรกร  ขาวโพดเล้ียงสัตวอยางเดียว 

 
ภาพที่  2 แสดงผลการทดสอบระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเล้ียงสัตวเปนพืชหลักในพื้นที่ลาดชัน จังหวัดเพชรบูรณ 
 (บน) วิธีแนะนํา ถ่ัวเหลืองฝกสดตามดวยขาวโพดเล้ียงสัตว (ลาง) วิธีเกษตรกร ขาวโพดเล้ียงสัตว
 อยางเดียว 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
 การทดสอบระบบการปลูกพืชที่มีขาวโพดเล้ียงสัตวเปนพืชหลักในพื้นที่ลาดชัน จังหวัดเพชรบูรณ วิธีแนะนํา
ใหผลตอบแทนเปนเงินสดสูงกวาวิธีเกษตรกร โดยใหผลตอบแทนสูง สําหรับแนวทางในการปรับปรุงระบบการผลิต
ของเกษตรกรในพื้นที่ลาดชัน จังหวัดเพชรบูรณ มีดังนี้ 
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 1. ในพื้นที่อําเภอหนองไผ เปนเขตความลาดชัน 12 เปอรเซ็นต อยูเหนือระดับน้ําทะเล 200 เมตร ให
เลือกพืชอายุส้ันที่มีมวลชีวภาพสูงเพื่อปลูกเปนปุยพืชสด กอนปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวตาม 
 2. ในพื้นที่อําเภอเขาคอ เปนเขตความลาดชันสูง 6 - 8 เปอรเซ็นต อยูเหนือระดับทะเล 700 - 800 เมตร 
พืชอายุส้ัน เชน ถ่ัวเหลืองฝกสด และพืชผัก เปนพืชทางเลือกหนึ่งที่ควรจะนํามาปลูกกอนขาวโพดไดแตตองมีการ
จัดการเตรียมดินใหสัมพันธกับปริมาณนํ้าฝน กอนในเดือนเมษายนของทุกป 
 3. ปญหาการสนับสนุนพันธุพืช ทางราชการจําเปนตองมีแหลงเรียนรู สนับสนุนอยางจริงจังในเขตชุมชน
ชนบทดังกลาวโดยการเขาถึงเมล็ดพันธุดีตามที่ทางราชการแนะนํา 
 แนะนําการปลูกหญาแฝกขวางที่ลาดชัน ใชพันธุถ่ัวเหลืองฝกสดกล่ินหอม และขาวโพดลูกผสมนครสวรรค 3 
เปนพืชที่ทางราชการแนะนํา  รวมกับเทคโนโลยีของเกษตรกรที่ปรับใชในพื้นที่ขางเคียงแปลงทดสอบตอไป 
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