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บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในเขตชลประทาน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืชในพื้นที่ของเกษตรกร ดําเนินการในแปลงเกษตรกร ในพื้นที่ชลประทานโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชัณสูตร 
จังหวัดสิงหบุรี เกษตรกร จํานวน 4 ราย รายละ 2 ไร ระหวางเดือนตุลาคม 2553 – มิถุนายน 2554 ดําเนินการ 2 
กรรมวิธี ไดแก กรรมวิธีเกษตรกร ระบบ ขาว-ขาว และกรรมวิธีทดสอบ ระบบ ขาว-ขาวโพดขาวเหนียว ผล
การทดสอบพบวา ในกรรมวิธีเกษตรกร ระบบ ขาว – ขาว เกษตรกรรายที่ 1 - 4 มีรายไดสุทธิดังน้ีคือ 7,904, 
6,805, 8,629 และ 7,741 บาท/ไร ตามลําดับ และในกรรมวิธีทดสอบ ระบบ ขาว-ขาวโพดขาวเหนียว 
เกษตรกรมีรายไดสุทธิดังน้ี 11,102, 10,651, 13,074 และ 10,712 บาท/ไร ตามลําดับ จะเห็นไดวา ระบบ
ขาว-ขาวโพดขาวเหนียว ทําใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิเพิ่มข้ึนทุกราย และจากการสอบถามความคิดเห็นของ
เกษตรกรพบวา ทุกคนพอใจกับการปลูกขาวโพดขาวเหนียวหลังจากการปลูกขาวเน่ืองจากมีรายไดเพิ่มข้ึน ใช
นํ้าในการผลิตนอย แมลงศัตรูพืชมีจํานวนลดลง และไดปุยพืชสดจากการไถกลบตนขาวโพด  
 

คําสําคัญ:ระบบการปลูกพืช, ขาวโพดขาวเหนียว, ขาว, พืชหลังนา    
 

Abstract 
The experiment was carried out to find out a suitable cropping system to increase 

production efficiently in four farmers’ fields in Chanasutr irrigation project area, Singburi 
Province between October 2010 to June 2011. The experiment consisted of 2 cropping 
systems, including farmers’ method: rice – rice system (System 1) and recommended 
system: rice – waxy corn (System 2). System 1 attained net income of 7,904, 6,805, 
8,629and7,741 baht/rai for location 1 to 4, respectively, compared to 11,102, 10,651, 
13,074and10,712baht/rai those of system 2. The results also indicated that the farmers 
satisfied with the system 2 because they received higher net income, decreased water use, 
reduced insect pest infestation and stem and leaves of waxy corn can be used as green 
manure.  
Keywords: cropping system, waxy corn, rice, rice – waxy corn, rice – rice 
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บทนํา 
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาชัณสูตร อยูในพื้นที่ราบภาคกลาง ลักษณะพื้นที่สวนใหญ เปน

พื้นที่ราบ มีพื้นที่รับนํ้าทั้งหมด 572,000 ไร โดยแยกเปนจังหวัดชัยนาท 12,300 ไร สิงหบุรี 177,290 ไร 
อางทอง 285,974 ไร สุพรรณบุรี 32,421 ไร  และพระนครศรีอยุธยา 19,015 ไร (โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาชัณสูตร,2552) ซึ่งในเขตชลประทานดังกลาว เกษตรกรจะปลูกขาวอยางตอเน่ือง ทําใหมีปญหา
เกิดข้ึน ไดแก เกิดการขาดแคลนนํ้าชลประทานมากข้ึน ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม  และเกิดการระบาดของโรค-
แมลงศัตรูขาว (กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ,2554) เพื่อเปนทางเลือกใหเกษตรกรในพื้นที่ จําเปนตอง
ทดสอบระบบการปลูกพืชที่สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรนํ้าและที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด แนวทางหน่ึง
คือหลังจากการเก็บเกี่ยวขาวรอบที ่ 1 แลว ควรปลูกพืชชนิดอื่นที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น เพื่อจะชวยประหยัด
นํ้าและตัดวงจรของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลไดอีกทางหน่ึงดวย ซึ่งขาวโพดขาวเหนียว ใชเวลาในการผลิต
ประมาณ 65 - 70 วัน จะใชนํ้าในปริมาณที่นอยกวาการปลูกขาว และลําตนของขาวโพดก็สามารถไถกลบเปน
ปุยพืชสดไดดังน้ันการจัดทําแปลงทดสอบการปลูกขาวโพดขาวเหนียวหลังการปลูกขาว จะทําใหไดขอมูลที่เปน
ประโยชนเพื่อเปนทางเลือกใหเกษตรกรในการปลูกพืชและใชประโยชนจากพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

วัตถุประสงค 
1) เพื่อศึกษาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร 
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่ของเกษตรกร 
 

วิธีการศึกษา 
การทดสอบดําเนินการในพื้นที่เกษตรกรที่ปลูกขาวอยูในพื้นที่เขตชลประทานโครงการสงนํ้า

และบํารุง รักษาชัณสูตร จังหวัดสิงหบุร ี โดยคัดเลือกเกษตรกรเขารวมทดสอบ จํานวน 4 ราย รายละ 2 ไร 
ระหวางเดือนตุลาคม 2553 – มิถุนายน 2554 (ซึ่งดําเนินการเปนปแรก) เกษตรกรรายที่ 1 นายสมศักด์ิ ภูเงิน 
รายที่ 2 นางเรณู อันประเสริฐ รายที่ 3 นายกมล แกวเกิด และรายที่ 4 นางมานิจ ลายเงิน 

ดําเนินการทดสอบ โดยมีวิธีการปฏิบัติ 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบ 
1. กรรมวิธีเกษตรกร  ขาว-ขาว   การปฏิบัติดูแลรักษาตามที่เกษตรกรเคยปฏิบัติอยู 
รายท่ี 1 นายสมศักด์ิ ภูเงิน   

1. พันธุ ปทุมธานี 1   
2. การเตรียมดิน เผาฟาง ไถดะ 2 รอบ ทําเทือก 
3. วิธีการปลูก หวานเมล็ดพันธุขาว อัตรา 25 - 30 กก./ไร  
4. การปองกันกําจัดวัชพืช ฉีดพนสารเคมีคุมวัชพืชบิวทาคลอร  125 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร   
5. การใสปุย ใสปุยเคม ี3 ครั้ง 
ครั้งที ่1 ใสสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร ใสชวงขาว อายุ 25 วัน  
ครั้งที ่2  ใสสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร  ใสชวงขาว อายุ 45วัน 
ครั้งที ่3 ใสสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร  ใสชวงขาว อายุ 70วัน 
6. การปองกันกําจัดแมลงใชสารเคมีทั้งหมด 5 ครั้ง ใชอะบาเม็กติน 50 ซีซี/ นํ้า 15 

ลิตร และใชไฟรคารป 50 ซีซ/ีนํ้า  15 ลิตร  ตามชนิดแมลง 
7. การเก็บเก่ียว  จางรถเก็บเกี่ยว 
8. การขายผลผลิต  ขายผลผลิตนํ้าหนักสด ใหแกพอคาคนกลาง 
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รายท่ี 2 นางเรณู อันประเสริฐ   
1. พันธุ กข.31 
2. การเตรียมดิน  เผาฟาง เปดนํ้าเขานา ไถดะ 2 รอบ ทําเทือก 
3. วิธีการปลูก  หวานเมล็ดพันธุขาว อัตรา 21-25 กก./ไร  
4. การปองกันกําจัดวัชพืช  ใชสารเคมีคุมวัชพืชบิวทาคลอร  อัตรา 125 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร  
5. การใสปุย   ใสปุยเคมี 2 ครั้ง 

ครั้งที ่1 ใสสูตร 46-0-0 อัตรา 14 กก./ไร ใสชวงขาว อายุ 15 วัน  
ครั้งที ่2  ใสสูตร 16-20-0 อัตรา 14 กก./ไร  ใสชวงขาว อายุ 45 วัน 

6. การปองกันกําจัดแมลง  ใชสารเคม ีอะบาเม็กติน , ไซเปอรเมทริน , คลอไพรีฟอส 
อัตรา 50 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร กําจัดหนอนมวนใบ ,  หนอนกอ และเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล 

7. การเก็บเก่ียว  จางรถเก็บเกี่ยว 
8. การขายผลผลิต  ขายผลผลิตนํ้าหนักสด ใหแกพอคาคนกลาง 

 
รายท่ี 3 นายกมล แกวเกิด 

1. พันธุ ปทุมธานี 1 
2. การเตรียมดิน  ไมเผาฟาง เกลี่ยฟางขาวใหทั่วแปลง หวานปอเทือง 5 กก./ไร อายุ 

45 วัน ไถกลบ ไถดะ 2 รอบ เวน 7 วันทําเทือก 
3. วิธีการปลูก  หวานเมล็ดพันธุขาว อัตรา 21-25 กก./ไร 
4. การปองกันกําจัดวัชพืช  ใชสารเคมีคุมวัชพืช บิวทาคลอร อัตรา 100ซีซี/นํ้า 20 

ลิตร  
5. การใสปุย  ใสปุยเคมี 2 ครั้ง 

ครั้งที ่1 ใสสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร ใสชวงขาว อายุ 20-30 วัน  
ครั้งที ่2  ใสสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร  ใสชวงขาว อายุ 60-70 วัน 

6. การปองกันกําจัดแมลง  ไมใชสารเคมีแตใชเช้ือราบิวเวอเรีย อัตรา 1 กก./นํ้า 20 
ลิตร ใชกําจัดเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล  การปองกันกําจัดโรค  ใชสารเคมีคาเบนดาซิม 30 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร 

7. การเก็บเก่ียว  จางรถเก็บเกี่ยว 
8. การขายผลผลิต  ขายผลผลิตนํ้าหนักสด ใหแกพอคาคนกลาง 

 
รายท่ี 4 นางมานิจ ลายเงิน 

1. พันธุ ปทุมธานี 1 
2. การเตรียมดิน  เผาฟาง เปดนํ้าเขานา ไถดะ 2 รอบ ทําเทือก 
3. วิธีการปลูก  หวานเมล็ดพันธุขาว อัตรา 21-25 กก./ไร 
4. การปองกันกําจัดวัชพืช  ใชสารเคมีคุมวัชพืชไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล อัตรา 30 ซีซี/

นํ้า 15 ลิตร 
5. การใสปุย  ใสปุยเคมี 3 ครั้ง 

ครั้งที ่1 ใสสูตร 46-0-0 อัตรา 7 กก./ไร ใสชวงขาว อายุ 20 วัน  
ครั้งที ่2  ใสสูตร 16-20-0 อัตรา 7 กก./ไร  ใสชวงขาว อายุ 45วัน 
ครั้งที ่3 ใสสูตร 15-2-2 อัตรา 10 กก./ไร  ใสชวงขาว อายุ 75วัน 
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6. การปองกันกําจัดแมลง ใชสารเคม ีอิมิดาคลอพริด อัตรา 50 ซีซี/นํ้า 15 ลิตร
กําจัดเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล  การปองกันกําจัดโรค ใชสารเคมีคารเบนดาซิม 30 ซีซี/นํ้า 15 ลิตร 

7. การเก็บเก่ียว   จางรถเก็บเกี่ยว 
8. การขายผลผลิต  ขายผลผลิตนํ้าหนักสด ใหแกพอคาคนกลาง 

2. กรรมวิธีทดสอบ ขาว-ขาวโพดขาวเหนียว ขาวปฏิบัติดูแลรักษาเหมือนกับกรรมวิธีเกษตรกร 
หลังจากเก็บผลผลิตขาวเรียบรอยแลวเตรียมแปลงและปลูกขาวโพดขาวเหนียวปฏิบัติตามคําแนะนําของกรม
วิชาการเกษตร (ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท,2548) ดังน้ี 
1. พันธุ ขาวโพดขาวเหนียวลูกผสมของบริษัทเอกชน ไดแก พันธุสวีทไวท 25  อัตรา 1 – 1.5 กิโลกรัม/ไร 
2. การเตรียมดิน  ไถดะผาลสาม 1 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน แลวไถพรวนดวยผาลเจ็ด 1 ครั้ง และยกรอง 
3. วิธีการปลูก ปลูกดวยวิธีหยอดเมล็ด 1 – 3 เมล็ดตอหลุม หยอดลึกประมาณ 3-5 ซม. แลวใชดินกลบ
เมล็ด ปลูกแถวคูยกรองกวางขนาด 150 ซม. ปลูกบนสันรอง 2 แถว ระยะระหวางตน 25 - 30 ซม.หลังปลูก 7 
-10 วัน ถอนแยก ใหเหลือ 1 - 2 ตนตอหลุม 
4. การปองกันกําจัดวัชพืช พนสารเคมีปองกันกําจัดวัชพืชประเภทกอนงอก 
5. การใสปุย   ใสปุยเคมี 2 ครั้ง  ครั้งที ่1 ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร โรยขางแถวปลูก แลว
พรวนดินกลบ ใสปุยเคมีครั้งที ่2 เมื่อขาวโพดอายุ 20 วัน ใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กก./ไร โรยขางตน
แลวกลบ 
6. การปองกันกําจัดแมลง แมลงศัตร ูเชน หนอนเจาะลําตน หนอนเจาะฝก เปนตน กําจัดโดยการใช
สารเคม ีตามความจําเปน 
7. การใหนํ้า ใหนํ้าทันทีหลังปลูก และหลังการใสปุยทุกครั้ง หลังจากน้ันใหนํ้าทุก 7-14 วัน ไมใหขาดนํ้าในทุก
ชวงการเจริญเติบโต และระมัดระวังไมใหนํ้าทวมแปลงนานเกิน 24 ช่ัวโมง 
8. การเก็บเก่ียว  ใชแรงงานตนเอง และจางแรงงาน เมื่อขาวโพดอายุประมาณ 65-70 วัน 
9. การขายผลผลิต  ขายผลผลิตใหแกพอคาคนกลาง 
 
ปฏิทินระบบการปลูกพืช 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
กรรมวิธีเกษตรกร  
(ขาว-ขาว) 

 
 
 
 

           
 
 

กรรมวิธีทดสอบ  
(ขาว-ขาวโพดขาว
เหนียว) 

 
 
 
 

           

 
 
การบันทึกขอมูล 
- ผลการวิเคราะหดิน 
- วันปลูก วันเก็บเกี่ยว และวันปฏิบัติดูแลตางๆ 

ขาว ขาว 

ขาวโพดขาวเหนียว ขาว 
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- ผลผลิต 
- ขอมูลทางดานเศรษฐศาสตร ไดแก ตนทุนการผลิต รายได รายไดสุทธิ  
- ขอมูลการระบาดของโรค – แมลงศัตรูพืช 
- ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชของเกษตรกร 
- ปญหา  อุปสรรคในการจัดทําแปลงทดสอบ 
 

ผลการศึกษา 
คัดเลือกพื้นที่เปาหมายที่มีการปลูกขาวในจังหวัดสิงหบุรี ในพื้นที่ชลประทานโครงการสงนํ้า

และบํารุงรักษา ชัณสูตร คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจเขารวมดําเนินการทดสอบจํานวน  4 ราย ๆ ละ 2 ไร รวมพื้นที่  
8  ไร ซึ่งมีรายละเอียดผลการดําเนินงานดังตอไปน้ี 
ผลการวิเคราะหดิน 

จากผลการวิเคราะหดินกอนการจัดทําแปลงทดสอบพบวาคา pH อยูระหวาง 6.57 – 7.36  
คา OM 1.74 – 2.56 % ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส 26 – 180 ppm. ปริมาณธาตุโปแตสเซียม 76 – 82 ppm. 
ซึ่งสอดคลองกับเสนหและ 
วันชัย (2547) กลาววา ดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวโพดหวาน ควรมีคา pH 6.5 – 7.5 ธาตุฟอสฟอรัส 
มากกวา 20 ppm. ธาตุโปแตสเซียมมากกวา 60 ppm. (ตารางที่ 1) 
ผลผลิต 

จากการดําเนินงานพบวา กรรมวิธีเกษตรกร ระบบ ขาว – ขาว เกษตรกรรายที่ 1 - 4 ได
ผลผลิตขาว 
นาป – ขาวนาปรัง คือ 905 – 985 , 815 – 825 , 820 – 920 และ 890 – 880 กก./ไร ตามลําดับ กรรมวิธี
ทดสอบ ระบบ ขาว – ขาวโพดขาวเหนียว เกษตรกรรายที่ 1 ไดผลผลิตขาวนาป – ขาวโพดขาวเหนียว คือ 
905 – 1,228 , 815 – 1,451 , 820 – 1,650 และ 890 – 1,275 กก./ไร (ตารางที่ 2) 
ตนทุนการผลิต    

จากการดําเนินงานพบวา กรรมวิธีเกษตรกร ระบบ ขาว – ขาว เกษตรกรรายที่ 1 มีตนทุน
การผลิต ขาวนาป – ขาวนาปรัง คือ 3,844 – 4,591 บาท/ไร รวมทั้งระบบ 8,435 บาท/ไร เกษตรกรรายที ่2 
ตนทุนการผลิต ขาวนาป – ขาวนาปรัง คือ 3,217 – 4,316 บาท/ไร รวมทั้งระบบ 7,533 บาท/ไร เกษตรกร
รายที่ 3 ตนทุนการผลิต ขาวนาป – ขาวนาปรัง คือ 2,861 – 3,334 บาท/ไร รวมทั้งระบบ 6,195 บาท/ไร 
เกษตรกรรายที ่4  ตนทุนการผลิต ขาวนาป – ขาวนาปรัง คือ 3,020 – 4,387 บาท/ไร รวมทั้งระบบ 7,407 
บาท/ไร กรรมวิธีทดสอบ ระบบ ขาว – ขาวโพดขาวเหนียว เกษตรกรรายที่ 1 ตนทุนการผลิต ขาวนาป – 
ขาวโพดขาวเหนียว คือ 3,844  – 6,384 บาท/ไร รวมทั้งระบบ 10,228 บาท/ไร เกษตรกรรายที่ 2 ตนทุนการ
ผลิต ขาวนาป – ขาวโพดขาวเหนียว คือ 3,217  – 8,690 บาท/ไร รวมทั้งระบบ 11,907 บาท/ไร เกษตรกร
รายที่ 3  ตนทุนการผลิต ขาวนาป – ขาวโพดขาวเหนียว คือ 2,861 – 6,465 บาท/ไร รวมทั้งระบบ 9,326 
บาท/ไร เกษตรกรรายที่ 4  ตนทุนการผลิต ขาวนาป – ขาวโพดขาวเหนียว คือ 3,020  – 7,918 บาท/ไร 
รวมทั้งระบบ 10,938 บาท/ไร (ตารางที่ 3) 
 
ผลตอบแทน   

จากผลการดําเนินงานพบวากรรมวิธีเกษตรกร ระบบ ขาว – ขาว เกษตรกรรายที่ 1 มีรายได
รวมทั้งระบบ 16,339 บาท/ไร ตนทุนการผลิตรวมทั้งระบบ 8,435  บาท/ไร รายไดสุทธิรวมทั้งระบบ 7,904 
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บาท/ไร เกษตรกรรายที่ 2 มีรายไดรวมทั้งระบบ 14,338 บาท/ไร ตนทุนการผลิตรวมทั้งระบบ 7,533 บาท/ไร 
รายไดสุทธิรวมทั้งระบบ 6,805 บาท/ไร เกษตรกรรายที่ 3 มีรายไดรวมทั้งระบบ 14,824 บาท/ไร ตนทุนการ
ผลิตรวมทั้งระบบ 6,195 บาท/ไร รายไดสุทธิรวมทั้งระบบ 8,629 บาท/ไร เกษตรกรรายที่ 4 มีรายไดรวมทั้ง
ระบบ 15,148 บาท/ไร ตนทุนการผลิตรวมทั้งระบบ 7,407 บาท/ไร รายไดสุทธิรวมทั้งระบบ 7,741 บาท/ไร 
กรรมวิธีทดสอบ ระบบ ขาว – ขาวโพดขาวเหนียว เกษตรกรรายที่ 1 มีรายไดรวมทั้งระบบ 21,330 บาท/ไร 
ตนทุนการผลิตรวมทั้งระบบ 10,228 บาท/ไร รายไดสุทธิรวมทั้งระบบ 11,102 บาท/ไร เกษตรกรรายที่ 2 มี
รายไดรวมทั้งระบบ 22,558 บาท/ไร ตนทุนการผลิตรวมทั้งระบบ 11,907 บาท/ไร รายไดสุทธิรวมทั้งระบบ 
10,651 บาท/ไร เกษตรกรรายที่ 3 มีรายไดรวมทั้งระบบ 22,400 บาท/ไร ตนทุนการผลิตรวมทั้งระบบ 9,326 
บาท/ไร รายไดสุทธิรวมทั้งระบบ 13,074 บาท/ไร เกษตรกรรายที ่ 4 มีรายไดรวมทั้งระบบ 21,650 บาท/ไร 
ตนทุนการผลิตรวมทั้งระบบ 10,938 บาท/ไร รายไดสุทธิรวมทั้งระบบ 10,712 บาท/ไร สรุปไดวากรรมวิธี
ทดสอบเกษตรกรมีรายไดสุทธิเพิ่มข้ึนทุกราย คือ ในเกษตรกร รายที่ 1-4  มีรายไดสุทธิเพิ่มข้ึน 3,198 , 3,846 
, 4,445 และ 2,971 บาท/ไร คิดเปน 40.46, 56.51 ,51.51 และ 38.38 % ตามลําดับ (ตารางที่ 5 และ6) 
ความคิดเห็นของเกษตรกร 

จากการสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรพบวา ทุกคนพอใจกับการปลูกขาวโพดขาว
เหนียวหลังจากการปลูกขาว เน่ืองจาก 

- มีรายไดเพิ่มข้ึน  
- ใชนํ้าในการผลิตนอย  
- แมลงศัตรูพืชมีจํานวนลดลง 
- ไดปุยพืชสดจากการไถกลบตนขาวโพด 

 
วิจารณ 

จากผลการทดสอบ พบวา ขาวโพดขาวเหนียวสามารถปลูกในนาไดสอดคลองกับสันติ 
(2544) ที่กลาววา ดินนาเมื่อนํามาปลูกขาวโพดฝกสด จะตองปรับสภาพการระบายนํ้าของโดยการยกรองดิน 
เพื่อใหพนระดับนํ้าเสยีกอน จึงจะใชปลูกขาวโพดไดพอดี ซึ่งการปฏิบัติของเกษตรกรทั้ง 4 รายก็มีการยกรอง
ดิน ทําใหไมมีผลกระทบจากนํ้าทวมขัง และในการปลูกขาวโพดขาวเหนียวตองคํานึงถึงความตองการของตลาด 
จึงตองมีการวางแผนการปลูกใหเหมาะสม ซึ่งชวงเวลาที่เกษตรกรปลูกขาวโพดขาวเหนียว ประมาณเดือน
ธันวาคม – กุมภาพันธ เปนชวงที่เหมาะสม ตลาดมีความตองการสูง ขายไดราคาดี ราคา 8 – 10 บาท/กก. 
และพบวา ผลผลิต ขาวโพดขาวเหนียว จากเกษตรกรรายที่ 1-4 ไดผลผลิต 1,228 , 1,451 , 1,650  และ 
1,275  กก./ไร  ตามลําดับ  ซึ่งผลผลิตที่ไดยังไมสูงมากนัก จงึนาจะตองมีการทดลองที่จะตองเพิ่มผลผลิตของ
ขาวโพดขาวเหนียวใหเพิ่มสูงข้ึน โดยอาจจะตองพิจารณาจากหลายๆ สาเหตุๆ ทุกข้ันตอนการผลิต ซึ่งในการ
ทดลองน้ีเปนเพียงการเริ่มตนในปแรก ดังน้ัน จึงควรจะตองดําเนินการ ทดสอบในพื้นที่เกษตรกรอีก เพื่อยืนยัน
ผลที่เกิดข้ึนจากการทดลอง 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหคุณสมบัติของดินกอนดําเนินการทดสอบ  
รายชื่อเกษตรกร pH OM (%) P (ppm.) K (ppm.) 

1.นายสมศักดิ์ ภูเงิน 7.36 1.74 180 82 
2. นางเรณู อันประเสริฐ 6.68 2.4 36 76 
3. นายกมล แกวเกิด 6.57 1.99 26 78 
4. นางมานิจ ลายเงิน 6.74 2.56 64 81 

ที่มา : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลผลิตตอไร กรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบของเกษตรกรแตละราย  

รายชื่อเกษตรกร 

ผลผลิต (กก./ไร) 
กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

ขาว ขาว ขาว ขาวโพดขาว
เหนียว 

1.นายสมศักดิ์ ภูเงิน 905 985 905 1,228 
2. นางเรณู อันประเสริฐ 815 825  815 1,451 
3. นายกมล แกวเกิด 820 920 820 1,650 
4. นางมานิจ ลายเงิน 890 880 890 1,275 

เฉล่ีย 857.50 906.25 857.50 1,401.00 
 
 
ตารางท่ี 3 แสดงตนทุนการผลิตตอไร กรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบของเกษตรกรแตละราย  

รายชื่อเกษตรกร 

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร) 
กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

ขาว ขาว รวม ขาว ขาวโพดขาว
เหนียว 

รวม 

1.นายสมศักดิ์ ภูเงิน 3,844 4,591 8,435 3,844 6,384 10,228 
2. นางเรณู อันประเสริฐ 3,217 4,316 7,533 3,217 8,690 11,907 
3. นายกมล แกวเกิด 2,861 3,334 6,195 2,861 6,465 9,326 
4. นางมานิจ ลายเงิน 3,020 4,387 7,407 3,020 7,918 10,938 

เฉล่ีย 3,235.50 4,157.00 7,392.50 3,235.50 7,364.25 10,599.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 234 

ตารางท่ี 4 แสดงรายไดตอไร กรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบของเกษตรกรแตละราย  

รายชื่อเกษตรกร 

รายได (บาท/ไร) 
กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

ขาว ขาว รวม ขาว ขาวโพดขาว
เหนียว รวม 

1.นายสมศักดิ์ ภูเงิน 9,050 7,289 16,339 9,050 12,280 21,330 
2. นางเรณู อันประเสริฐ 8,150 6,188 14,338 8,150 14,408 22,558 
3. นายกมล แกวเกิด 8,200 6,624 14,824 8,200 14,200 22,400 
4. นางมานิจ ลายเงิน 8,900 6,248 15,148 8,900 12,750 21,650 

เฉล่ีย 8,575.00 6,587.25 15,162.25 8,575.00 13,409.50 21,984.50 
 
 
ตารางท่ี 5 แสดงรายไดสุทธิตอไร กรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบของเกษตรกรแตละราย  

รายชื่อเกษตรกร 

รายไดสุทธ ิ(บาท/ไร) 
กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ ผลตางของ 

2 กรรมวิธี ขาว ขาว รวม ขาว ขาวโพด 
ขาวเหนียว รวม 

1.นายสมศักดิ์ ภูเงิน 5,206 2,698 7,904 5,206 5,896 11,102 3,198 (40.46%) 
2. นางเรณู อันประเสริฐ 4,933 1,872 6,805 4,933 5,718 10,651 3,846 (56.51%) 
3. นายกมล แกวเกิด 5,339 3,290 8,629 5,339 7,735 13,074 4,445 (51.51%) 
4. นางมานิจ ลายเงิน 5,880 1,861 7,741 5,880 4,832 10,712 2,971 (38.38%) 

เฉล่ีย 
5,339.50 2,430.25 7,769.75 5,339.50 6,045.25 

11,384.7
5 3,615 (46.72%) 

 
ตารางท่ี 6 แสดงผลตอบแทนตอไร กรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบของเกษตรกรแตละราย  

รายชื่อเกษตรกร 

ตนทุนการผลิต 
(บาท/ไร) 

รายได 
(บาท/ไร) 

รายไดสุทธ ิ
(บาท/ไร) 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

กรรมวิธี
เกษตรกร 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

1.นายสมศักดิ์ ภูเงิน 8,435 10,228 16,339 21,330 7,904 11,102 
2. นางเรณู อันประเสริฐ 7,533 11,907 14,338 22,558 6,805 10,651 
3. นายกมล แกวเกิด 6,195 9,326 14,824 22,400 8,629 13,074 
4. นางมานิจ ลายเงิน 7,407 10,938 15,148 21,650 7,741 10,712 

เฉล่ีย 7,392.50 10,484.75 15,162.25 21,984.50 7,769.75 11,384.75 
 

สรุปผลการทดลอง 
1. การทดสอบระบบการปลูกพืช ตามกรรมวิธีทดสอบ คือ การปลูกขาวโพดขาวเหนียว

หลังจากการปลูกขาว ทําใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิสูงกวากรรมวิธีเกษตรกร คือ ในเกษตรกร รายที่ 1-4 มี
รายไดสุทธิเพิ่มข้ึน 40.46, 56.51, 51.51 และ 38.38 % ตามลําดับ 
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2. จากการสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกร พบวา ทุกคนพอใจ ในการปลูกขาวโพดขาว
เหนียวหลังจากการปลูกขาว เน่ืองจากมีรายไดเพิ่มข้ึน ใชนํ้าในการผลิตนอย แมลงศัตรูพืชมีจํานวนลดลง และ
ไดปุยพืชสดจากการไถกลบตนขาวโพด 

3. แนวทางการดําเนินการตอไป คือ จะทําการทดสอบในแปลงเกษตรกร อีก 2 ป เพื่อยืนยัน
ผลที่เกิดข้ึน และเผยแพรผลการดําเนินงานในวงกวางตอไป 
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