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บทคัดยอ 

 การทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมในเขตชลประทาน 

ดำเนินการในแปลงเกษตรกรบานหนองปลิง ตำบลดอนเมย จังหวัดอำนาจเจริญ ระหวางเดือนตุลาคม 2553-มิถุนายน 2555 

จำนวน 5 แปลง รวมพื้นที่ทดสอบ 15 ไร ดำเนินการ 3 กรรมวิธี คือ ระบบขาว-ขาว ระบบขาว-ถั่วลิสง ระบบขาว-ขาวโพด จาก

การศึกษา พบวา ระบบขาว-ขาวโพดฝกสดใหผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุดคือ 6,500 บาท/ไร รองลงมาคือระบบขาว-ถั่วลิสงให  

ผลตอบแทนเฉล่ีย 6,120 บาท/ไร และระบบขาว-ขาว ใหผลตอบแทนเฉลี่ย 3,560 บาท/ไร ตามลำดับ การศึกษาการยอมรับ

เทคโนโลยีของเกษตรกร พบวาเกษตรกรยอมรับระบบขาว – ขาวโพดฝกสด เปนลำดับท่ี 1 รองลงมาไดแกระบบขาว – ขาว 

และระบบขาว – ถั่วลิสง ตามลำดับ ตอมาไดมีการขยายผลระบบการปลูกขาว – ขาวโพดฝกสด ไปที่เขตพ้ืนที่ชลประทานบาน

โคกทาโพธิ์ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  

คำสำคัญ : ระบบการปลูกพืช / ขาวโพดฝกสด / ถั่วลิสง / ขาว 

ABSTRACT 

 The purpose of this study is to fine the most suitable cropping system after rice in the irrigate area. The 

selected 5 farm are in Nong-Pling Donmmoei. And Muang district of Amnatcharoen Province. The study treatment is 

divide into 3 system such as; First cropping system, cultivate rice following by rice , Second system, cultivate rice 

following by peanuts. Third system, cultivate rice following by young corn. The study period was started from October 

2553 to 2555. The result found that the highest net income is the result found that the highest net income is the third 

cropping system with total around 6,500 bath/rai. Meanwhile the second and first cropping system are give average 

return around 6,120 and 3,560 bath/rai; respectively. However, the favorite system of this region is not based on 

good net income. The most popular system is the third system, following by first and second system. Today, cultivate 

young corn after rice system has already transferred to the other district in the province. 

Keywords : Cropping System / Young – Corn / Peanuts / Rice 
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บทนำ

 จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบดวยแหลงน้ำตาม

ธรรมชาติ คือ ลำเซบาย ไหลผาน อำเภอเมือง อำเภอ

หัวตะพาน และไหลลงแมน้ำมูลที่ อำเภอเข่ืองใน ลำเซบก 

ไหลผาน อำเภอเมือง อำเภอลืออำนาจ อำเภอพนา ไหลลง

แมน้ำมูลท่ีอำเภอเมือง นอกจากนี้ยังมีลำหวยสำคัญไดแก 

ลำหวยโพธิ์,ลำหวยปลาแดก, ลำหวยกอก, ลำหวยสีโท, 

ลำหวยละโอง อางเก็บน้ำขนาดกลาง 4 แหง นอกจากนี้ยังมี 

แหลงน้ำจากสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา จำนวน 21 สถานี เพื่อ

ประโยชนในดานเกษตรกรรมและขจัดความแหงแลงของ

พื้นท่ีที่อยูนอกเขตชลประทาน จากการศึกษาศักยภาพ  

การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ระบบสงน้ำสถานีสูบน้ำดวย

ไฟฟาตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พบวา

เปนตำบลที่มีระบบสงน้ำดวยสถานีไฟฟาบานหนองปลิง  

รวม 4,653 ไร ครอบคลุม 4 หมูบาน มีพื้นที่รับผลประโยชน 

คิดเปนรอยละ 53 ของพ้ืนที่ตำบลดอนเมย หลังฤดูกาล  

เก็บเกี่ยวขาวนาป จะเปนโอกาสที่เกษตรกรสามารถทำการ

เพาะปลูกพืชระยะส้ัน มีมูลคาสูง มีตลาดรองรับและ  

เปนผลผลิตที่จังหวัดอำนาจเจริญตองนำเขาจากภายนอก 

โดยเนนการผลิตที่ลดตนทุนลดตนทุนและเพิ่มมูลคาไดโดย

การผลิตสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย สามารถ

ลดการวางงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งหากมีการพัฒนาและ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ

แลวจะเกิดประโยชนสูงสุดแลวจะทำใหมีปริมาณผลผลิตมี

มากสามารถรวมกลุมละสรางตลาดรองรับไดอยางตอเนื่อง 

เพื่อเปนทางเลือกใหเกษตรกรจำเปนตองทดสอบระบบการ

ปลูกพืชท่ีสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรน้ำและที่ดินให

เกิดประโยชนสูงสุด แนวทางหนึ่งคือหลังจากการเก็บเก่ียว

ขาวรอบท่ี 1 แลว ควรปลูกพืชชนิดอื่นที่มีอายุการเก็บเกี่ยว

สั้น เพื่อจะชวยประหยัดน้ำและตัดวงจรของเพล้ียกระโดด  

สีน้ำตาลไดอีกทางหนึ่งดวย ซึ่งขาวโพดขาวเหนียวและ  

ถั่วลิสง จะใชน้ำในปริมาณที่นอยกวาการปลูกขาว และลำตน

ของขาวโพดและถั่วลิสง ก็สามารถไถกลบเปนปุยพืชสดได

ดังน้ันการจัดทำแปลงทดสอบการปลูกพืชหลังนาจะทำใหได

ขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อเปนทางเลือกใหเกษตรกรในการ

ปลูกพืชและใชประโยชนจากพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

วัตถุประสงค  

 1. เพื่อศึกษาระบบการปลูกพืชที่ เหมาะสมกับ

สภาพพื้นท่ีเกษตรกร 

 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพ้ืนที่

เกษตรกร 

วิธีการศึกษา 

 ใชแนวทางดำเนินงานตามแนวทางวิจัยระบบการทำ

ฟารม (Farming System Research : FSR) (อารันต. 2535) 

และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม (Participatory 

Technology Development) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดพื้นที่เปาหมาย ไดคัดเลือก

พื้นที่ บานหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัด

อำนาจเจริญ ซึ่งเปนพื้นท่ีนาในเขตชลประทานที่มีปญหา  

การปลูกพืชหลังนา  

 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาวิเคราะหพื้นที่ เปนการศึกษา

โดยใชวิธีการวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร (Agro-ecosystem 

analysis) ซึ่งเปนการหาความ สัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ทาง

ดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหทราบ

ปญหา เง่ือนไขและโอกาสของพื้นที่ใชสำหรับเปนแนวทาง

แกไข (วิริยะ. 2528) ดังนี้ 

 ลักษณะทางกายภาพ ตำบลดอนเมย มีสถานีสูบน้ำ

ดวยไฟฟา โดยน้ำตนทุนสงใหสถานีฯ คืออางพุทธอุทยาน 

จากการวิเคราะหพื้นที่มีความพรอมทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน 

การคมนาคมสะดวกมีแหลงน้ำตนทุนเพียงพอตลอดฤดูกาล 

มีความตอเนื่องในการประกอบอาชีพ เกษตรกรสามารถ

ตัดสินใจในการลงทุนประกอบอาชีพไดโดยมีความเสี่ยงนอย

ซึ่งจะสงผลดีใหชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ลักษณะทางชีวภาพ บานหนองปลิง มีสินคาเกษตร

ที่สำคัญคือขาวหอมมะลิ เนื่องจากเปนพื้นที่ราบลุมเหมาะสม

กับปลูกขาวนาป โดยสวนใหญปลูกขาวแบบนาหวาน. ใช

ขาวเหนียวพันธุ กข.6 ขาวจาวพันธุ กข.15 และขาวดอกมะลิ 

105 สำหรับขาวนาปรัง ใชพันธุ ชัยนาท 1 การปลูกพืชฤดูแลง 

เกษตรกรสวนใหญไมปลูกพืชฤดูแลง คิดเปนรอยละ 55.70 

เนื่องจากน้ำไมเพียงพอในการทำการเกษตรและขาดความรู

ความเขาใจการปลูกพืชฤดูแลง  

 ลักษณะทางเศรษฐกิจ บานหนองปลิง ตำบลดอนเมย 

มีทั้งหมด 205 ครัวเรือน เกษตรกรสวนใหญมีรายไดภาค

เกษตร ต่ำกวา 50,000 บาท/ป รายไดนอกภาคเกษตร 

10,000-50,000 บาท/ปมี รายจายในภาคเกษตร 10,000 -

50,000 บาท /ป มีรายจาบนอกภาคเกษตร 10,000 -  

50,000 บาท/ป จากการวิเคราะหพื้นที ่ ตำบลดอนเมย   
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มีความพรอมในเร่ืองปจจัยพื้นฐานการผลิต เชน แหลงน้ำ 

พื้นท่ี ผูนำชุมชน ทองถ่ิน สวนราชการ และประชาชนใน

พื้นที่ ใหความรวมมือ ซึ่งเมื่อพิจารณาความพรอมแลว 

สามารถเพิ่มกิจกรรมทางเลือกใหมากขึ้นจากท่ีเคยทำนา

อยางเดียว ฤดูเดียว สงผลใหเกษตรกรมีรายไดตอครัวเรือน

เพิ่มขึ้น 

 ลักษณะทางสังคม บานหนองปลิง ตำบลดอนเมย 

ยังมีปญหาเรื่องหนี้สินโดยมีหนี้สินในระบบ รอยละ 87.6   

การวางงานตามฤดูกาล สาเหตุจากการมีการศึกษาต่ำไมสามารถ

ไปหางานในเมืองได สาเหตุเนื่องจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว

ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ำ ราคาผลผลิตต่ำ และคาครองชีพ

สูงขึ้นทุกวัน ซึ่งปญหาที่เปนอยูปจจุบันหากไดรับการแกไข

โดยเฉพาะการสงเสริมใหเกษตรกรดำเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เสร็จจะสงผลใหเกษตรกรในพื้นที่มีรายได

เพิ่มขึ้น ลดภาระหนี้สิน และจะทำใหครอบครัวมีความสุขและ

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

 ผลการวิเคราะหพื้นท่ีจากการศึกษาพื้นที่ ประชุม

เสวนาเกษตรกร สัมภาษณเกษตรกร พบวา มีสภาพพ้ืนที่

และปญหาในการปลูกพืชฤดูแลงดังนี้ 

 1. น้ำไมเพียงพอในการปลูกพืชฤดูแลง 

 2. พื้นที่การใชประโยชนหลังการปลูกขาวนาปนอย  

 3. รายจายมากกวารายได โดยเฉพาะรายจายใน

ภาคสังคม และการทำการเกษตร 

 4. ขาดการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาการผลิต มัก

ผลิตตามความเคยชิน ขากความรู ทักษะ ทำใหผลิตพืช  

ไมสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่  

 แนวทางแกไขปญหา 

 1. ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชชนิดเดียวในฤดูแลง 

มาเปนการปลูกพืชอายุสั้นที่ใชน้ำนอย  

 2. วางแผนวิจัยทดสอบรวมกับเกษตรกรในการ

ปลูกพืชฤดูแลงใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อปองกันน้ำ  

ไมเพียงพอในการทำการเกษตร 

 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดสอบ  

 นำผลการวิเคราะหประเด็นปญหาและโอกาสในการ

พัฒนาจากการวิเคราะหพื้นที่มาพิจารณาจัดลำดับความ

สำคัญ หาแนวทางการทดสอบเพ่ือแกปญหารวมกับ

เกษตรกร ซึ่งมีปญหาที่ตองแกไขดังนี้ 

 1. น้ำไมเพียงพอในการปลูกพืชฤดูแลง 

 2. พื้นที่การใชประโยชนหลังการปลูกขาวนาปนอย  

 ขั้นตอนท่ี 4 ทดสอบเทคโนโลยี 

 4.1 อุปกรณและวิธีการ 

 - พันธุพืช : ขาวพันธุชัยนาท 1, ถั่วลิสงพันธุไทนาน 

และขาวโพดขาวเหนียว  

 - ปุยเคมี สูตร 12-24-12 ,15-15-15, 16-8-8 และ 

46-0-0 

 4.2 แบบและวิธีการทดลอง 

 เปนการทดสอบในไรเกษตรกรแบบแปลงใหญไมมี

ซ้ำ ในพื้นที่ชลประทาน เกษตรกร 5 รายๆ ละ 3 ไร รวม 15 ไร 

ประกอบดวย 3 กรรมวิธีดังนี้ 

  1) ขาว – ขาวนาปรัง 

  2) ขาว - ถั่วลิสง 

  3) ขาว - -ขาวโพดฝกสด 

 4.3 สถานที่ทดลอง ดำเนินการในพื้นที่เกษตรกร 

บานหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 

 4.4 ระยะเวลา ตุลาคม 2553- มิถุนายน 2555 

 4.5 วิธีปฏิบัติทดลอง 

  กรรมวิธีที่ 1 ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวขาวนาป 

ซึ่งขาวนาปจะออกดอกประมาณ 20 ตุลาคม และเก็บเกี่ยว

ได ประมาณวันท่ี 20 พฤศจิกายนของทุกป เกษตรกรรวม

ทดสอบจะเริ่มการปลูกขาวนาปรัง ไถเตรียมดิน โดยไถดะ   

1 ครั้ง ตากดินไวประมาณ 10 วัน และไถปนทำเทือก หวาน

ขาวน้ำตม อัตรา 15-20 กก. ตอไร ประมาณปลายเดือน

ธันวาคม ใชขาวพันธุชัยนาท 1 ใสปุยเคมี 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 

หลังขาวงอก 20 – 25 วัน และครั้งที่2 ชวงขาวแตกกอ   

45 วัน โดยการใชปุยเคมีสูตร 16-8-8 อัตรา 20-25 กก.ตอไร 

ใหน้ำทุกสัปดาห เก็บเกี่ยวประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน 

  กรรมวิธีที่ 2 ปลูกถ่ัวลิสงหลังนา (ธันวาคม-

มกราคม) ใชถั่วลิสงพันธุไทนาน 9 การไถเตรียมดินโดย

ไถดะ 1 คร้ัง ตากดินทิ้งไวประมาณ 7-10 วัน หวานปูนขาว 

อัตรา 200 กก.ตอไร แลวไถปนยกรอง ปลูกโดยวิธีหยอดเปน

หลุม ใชระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร จำนวน 2 ตนตอหลุม 

กอนปลูกคลุกเมล็ดดวยไรโซเบียม อัตรา 200 กรัมตอเมล็ด 

12 กก. ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร 

เม่ือถั่วลิสงงอกแลว 15-20 วัน โดยโรยขางแถวแลวพรวนดิน

กลบโคน กำจัดวัชพืช 2-3 ครั้ง ใหน้ำตามรองทันที่หลังปลูก

จนเต็มสันรอง เพื่อใหถั่วลิสงงอกสม่ำเสมอ ไมใหถั่วลิสงขาดน้ำ 

ชวงอายุ 30-60 วันหลังงอก ซึ่งเปนระยะท่ีอยูในชวงแทงเข็ม

สรางฝกและเมล็ด พรวนดินขางแถวถ่ัวลิสงหลังออกดอกและ
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กอนแทงเข็ม ชวงอายุ 30-40 วันหลังงอกเก็บเกี่ยวประมาณ

เดือนเมษายน 

  กรรมวิธีที่ 3 การปลูกขาวโพดหลังนา เริ่มไถ

เตรียมดินประมาณเดือนธันวาคม ไถดะดวยผาลสาม 1 ครั้ง 

ตากดินท้ิงไวประมาณ 7-10 วัน ไถพรวนดวยผาลเจ็ด 1 ครั้ง 

แลวยกรองปลูก ยกรองใหมีระยะระหวางรอง 75-80 เซนติเมตร 

ระยะตน 25-30 เซนติเมตร หยอดเมล็ด 3-4 เมล็ดตอหลุม 

เมื่อขาวโพดมีอายุประมาณ 14 วัน ถอนแยกใหเหลือหลุมละ 

3 ตน การใสปุย ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม

ตอไร รองกนหลุมกอนปลูก ขาวโพดมีอายุ 20 วัน ใหปุยเคมี

สูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร โรยขางตนหรือขางแถว 

แลวพรวนกลบ การใหน้ำ โดยใหน้ำตามรองทันทีหลังปลูก 

และหลังใหปุยทุกครั้ง เก็บเกี่ยว 18-20 วัน หลังออกไหม   

50 เปอรเซ็นต 

 4.6 การบันทึกขอมูล 

 - ขอมูลดานกายภาพ ไดแก ลักษณะพื้นที่ ดิน น้ำ 

 - ขอมูลชีวภาพ ไดแก ขอมูลการระบาดของโรค– 

แมลงศัตรูพืช ผลผลิต  

 - ขอมูลทางดานเศรษฐศาสตร ไดแก ตนทุนการผลิต 

รายได รายไดสุทธิ  

 - ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีระบบการปลูกพืช

ของเกษตรกร 

 - ปญหา อุปสรรคในการจัดทำแปลงทดสอบ 

 4.7. การวิเคราะหขอมูล 

 - วันปลูก วันออกดอก วันเก็บเกี่ยว 

 - วันปฏิบัติการดูแลรักษาตางๆ 

 - องคประกอบผลผลิต และผลผลิต 

 - คาใชจายตางๆ ในระหวางปฏิบัติการ  

 - ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยี สรุประดมความ

คิดเห็นของเกษตรกรหลังเขารวมโครงการ โดยการสัมภาษณ 

แบบสอบถาม และเสวนากลุม 

ผลการศึกษา

1. ดานเกษตรศาสตร 

 1.1 ผลผลิต พบวา ระบบการปลูกพืช ขาว-ขาว

นาปรัง ไดผลผลิต มีคาระหวาง 810-875 กิโลกรัมตอไร

ผลผลิตเฉล่ีย เทากับ 840 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่ระบบ  

การปลูกพืช ขาว-ขาวโพดฝกสดใหผลผลิต มีคาระหวาง 

1,550-2,000 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตเฉลี่ย เทากับ 1,800 

กิโลกรัมตอไร สำหรับระบบการปลูกพืช ขาว-ถั่วลิสงพันธุ  

ไทนาน 9 ไดผลผลิตมีคาระหวาง 250-300 กิโลกรัมตอไร 

ผลผลิตเฉลี่ย เทากับ 280 กิโลกรัมตอไร (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1  ผลผลิต และราคาขายผลผลิต แปลงทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

เกษตรกรรวมทดสอบ 
ผลผลิต (กก./ไร) ราคาขาย(บาท/กก.) 

ขาวนาปรัง ถั่วลิสง ขาวโพด ขาวนาปรัง ถั่วลิสง ขาวโพด 

1. นายอำคา วงสกุล 850 280 2,000 9 30 5 

2. นายสุวรรณ เหมือนเหลา 830 290 1,800 9 30 5 

3. นายแจม จัดงาน 875 300 1,900 9 30 5 

4. นายสายัญ มีดี  810 250 1,550 9 30 5 

5. นายอำคา คำสา  835 280 1,750 9 30 5 

เฉล่ีย 840 280 1,800 9 30 5 

2. ตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 2.1 ตนทุนการผลิต พบวา ระบบการปลูกขาว-ขาว

นาปรัง เกษตรกรมีตนทุนการผลิตขาวนาปรังระหวาง   

3,700-4,300 บาทตอไร มีตนทุนเฉลี่ยเทากับ 4,000 บาทตอไร 

ในระบบการปลูก ขาว-ถั่วลิสง เกษตรกรมีตนทุนการผลิต  

ระหวาง 2,200-2,345 บาทตอไร มีตนทุนเฉลี่ยเทากับ   

2,280 บาทตอไร ในขณะท่ีระบบการปลูกขาว-ขาวโพดฝกสด 

เกษตรกรมีตนทุนการผลิตระหวาง 2,355-2,700 บาทตอไร 

มีตนทุนเฉลี่ยเทากับ 2,500 บาทตอไร (ตารางท่ี 2) 
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 2.2 รายไดและราคาขายผลผลิต พบวา ระบบการ

ปลูกพืชขาว-ขาวนาปรัง เกษตรกรมีรายไดระหวาง 3,700 – 

4,300 บาทตอไร และเกษตรกรมีรายไดจากการปลูกขาว

นาปรังเฉลี่ยเทากับ 4,000 บาทตอไร (ขาวนาปรัง กก.ละ   

9 บาท) ซึ่งจะเห็นวาราคาขายขาวนาปรังคอนขางต่ำเมื่อ

เปรียบเทียบกับราคาขายขาวนาป (ขาวนาป กก.ละ 12 -13 

บาท) ในขณะที่ระบบการปลูกพืชขาว – ถั่วลิสง เกษตรกรมี

รายไดจากการขายถั่วลิสงระหวาง 8,400 – 9,000 บาทตอไร 

เกษตรกรมีรายไดจากการขายถั่วลิสงเฉล่ีย เทากับ 8,400 

บาทตอไร (ถั่วลิสง ราคาขาย กก.ละ 30 บาท) สำหรับระบบ

การปลูกพืชขาว-ขาวโพดฝกสด เกษตรกรมีรายไดจาก  

การขายขาวโพดขาวเหนียวระหวาง 7,750 – 10,000 บาท

ตารางท่ี 2 ตนทุนการผลิต และรายได แปลงทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

เกษตรกรรวมทดสอบ 
ตนทุนการผลิต(บาท/ไร) รายได(บาท/ไร) 

ขาวนาปรัง ถั่วลิสง ขาวโพด ขาวนาปรัง ถั่วลิสง ขาวโพด 

1. นายอำคา วงสกุล 4,000 2,300 2,700 7,650 8,400 10,000 

2. นายสุวรรณ เหมือนเหลา 3,700 2,345 2,550 7,470 8,700 9,000 

3. นายแจม จัดงาน 3,850 2,250 2,370 7,875 9,000 9,500 

4. นายสายัญ มีดี 4,150 2,305 2,525 7,290 7,500 7,750 

5. นายอำคา คำสา  4,300 2,200 2,355 7,515 8,400 8,750 

เฉลี่ย 4,000 2280 2500 7560 8,400 9,000 

ตอไร เกษตรกรมีรายไดจากการขายขาวโพดฝกสดเฉลี่ย

เทากับ 9,000 บาทตอไร ( ขาวโพดฝกสด ราคาขาย กก.ละ 

5 บาท) (ตารางท่ี 1) (ตารางท่ี 2) 

 2.3 ผลตอบแทนที่ไดรับ พบวา ระบบการปลูกพืช

ขาว – ขาวโพดฝกสด ไดรับผลตอบแทนสูงสุด มีคาเฉลี่ย 

6,500 บาทตอไร มีคาผลตอบแทนท่ีไดรับระหวาง 5,225 - 

7,300 บาทตอไร รองลงเปนระบบการปลูกพืชขาว – ถั่วลิสง

ใหผลตอบแทนเฉล่ีย 6,120 บาทตอไร มคีาผลตอบแทนที่ได

รับระหวาง 5,195 – 6,750 บาทตอไร และระบบขาว-ขาว ให

ผลตอบแทนเฉล่ีย 3,560 บาทตอไร มีคาผลตอบแทนท่ีไดรับ

ระหวาง 3,140 – 4,025 บาทตอไร (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 ผลตอบแทน และผลตอบแทน/คาใชจายการลงทุน (BCR) แปลงทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

เกษตรกรรวมทดสอบ
ผลตอบแทน(บาท/ไร) ผลตอบแทน/คาใชจายการลงทุน(BCR)

ขาวนาปรัง ถั่วลิสง ขาวโพด ขาวนาปรัง ถ่ัวลิสง ขาวโพด

1. นายอำคา วงสกุล 3,650 6,100 7,300 1.91 3.65 3.70

2. นายสุวรรณ เหมือนเหลา 3,770 6,355 6,450 2.02 3.71 3.53

3. นายแจม จัดงาน 4,025 6,750 7,130 2.05 4.00 4.01

4. นายสายัญ มีดี 3,140 5,195 5,225 1.76 3.25 3.07

5. นายอำคา คำสา 3,215 6,200 6,395 1.75 3.82 3.72

เฉล่ีย 3,560 6,120 6,500 1.90 3.49 3.62
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ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยผลผลิต, ราคาขาย, ตนทุนการผลิต, รายได, ผลตอบแทน และคา BCR แปลงทดสอบระบบการปลูกพืช  

  หลังนา จังหวัดอำนาจเจริญ 

กรรมวิธี 
ผลผลิตน้ำหนักสด ราคาขาย รายได ตนทุน ผลตอบแทน 

คา BCR 
(กก./ไร) (บาท/กก.) (บาท/ไร) (บาท/ไร) (บาท/ไร) 

ขาวนาปรัง 840 9 7,560 4,000 3,650 1.90 

ถั่วลิสง 280 30 8,400 2,280 6,120 3.49 

ขาวโพด 1,800 5 9,000 2,500 6,500 3.62 

3. ดานการยอมรับเทคโนโลย ี พบวา เกษตรกรยอมรับ

ระบบขาว – ขาวโพดฝกสด เปนลำดับที่ 1 รองลงมาไดแก

ระบบขาว – ขาว และระบบขาว – ถั่วลิสง ตามลำดับ ตอมา

ไดมีการขยายผลระบบการปลูกขาว – ขาวโพดฝกสด ไปท่ี

เขตพื้นท่ีชลประทานบานโคกทาโพธิ ์ตำบลคำพระ อำเภอ

หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

วิจารณและสรุปผล

 จากผลการทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่

ชลประทานบานหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง 

จังหวัดอำนาจเจริญ พบวาขาวโพดฝกสดสามารถสามารถ

ปลูกในนาไดสอดคลองกับสันติ (2544) ที่กลาวไววาดินนา

เมื่อนำมาปลูกขาวโพดฝกสด จะตองปรับสภาพการระบาย

น้ำโดยการยกรองดินกอน เพื่อใหพนระดับน้ำจึงจะใชปลูก

ขาวโพดไดดี ซึ่งการปฏิบัติของเกษตรผูเขารวมทดสอบก็มี

การยกรองดิน ทำใหไมมีผลกระทบจากน้ำทวมขัง ชวงเวลา

ที่เหมาะสมในการปลูกขาวโพดฝกสดในนา คือ ธันวาคม - 

กุมภาพันธ ตลาดมีความตองการสูง และพบวาผลผลิตขาว

โพดฝกสดใหผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด 6,500 บาทตอไร จาก

การสอบถามความคิดเห็นเกษตรกร พบวาทุกคนพอใจ 

 ในการปลูกขาวโพดฝกสดหลังจากการปลูกขาว 

เนื่องจากมีรายไดเพิ่มขึ้น ใชน้ำในการผลิตนอง ไมเสี่ยงตอ

แมลงศัตรูพืช และไดปุยพืชสดจากการไถกลบตนขาวโพด 

ตอมาจึงไดขยายผลระบบการปลูกพืชขาว-ขาวโพดฝกสดไป

ยังเขตพื้นท่ีชลประทานบานโคกทาโพธิ์ ตำบลคำพระ อำเภอ

หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

กิตติกรรมประกาศ

ผูวิจัยขอขอบคุณคณะเจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรอำนาจเจริญ เจาหนาที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ
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