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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะแบบมีส่วนร่วมภายใต้สภาพและ
ปัญหาของเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทองให้ได้ผลผลิต มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างมั่นคง  ใช้เป็นต้นแบบ
การเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะส าหรับเกษตรกรในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป   ระยะเวลา
ด าเนินการสองปี เริ่มจากการประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยขบวนการมีส่วนร่วมภายใต้สภาพและ
ปัญหาของเกษตรกรเพ่ือก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติที่พัฒนาจากเทคโนโลยี การปลูกข้าวโพด
เทียนบ้านเกาะ แล้วท าการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มน าไปปฏิบัติ  ตัวแทนเกษตรกรท าการปลูกตามแนว
ทางการปฏิบัติที่ก าหนด ท าการประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือน าประสบการณ์และความรู้ที่ได้จาก
การปลูก มาพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะให้ได้ข้อสรุปส าหรับการปฏิบัติในการปลูก 
ปีต่อมาท าการปลูกจากข้อสรุปปีแรก หาวิธีการปฏิบัติจากการบูรณาการเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพด
เทียนบ้านเกาะกับ เกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกเพ่ือให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น พบว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูก
ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะจากกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้สภาพและปัญหาของเกษตรกร สามารถพัฒนา
ผลผลิตข้าวโพดเทียนให้มีคุณภาพฝัดดีขึ้นได้ด้วย การถอดช่อดอกเกสรตัวผู้  การฉีดพ่นฮอร์โมน เลือกวัน
ปลูกท่ีเหมาะสม การให้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยชีวภาพนาโน น้ าหมักชีวภาพ และการให้น้ าแบบหยด เป็น
วิธีการท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพฝักสด  การเพ่ิมจ านวนผลผลิตฝักสดต่อต้นยังไม่สามารถท าได้ด้วย
วิธีการที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ผลข้างเคียงของงานวิจัยคือการเรียนรู้จากภัยแล้งพบว่าปัญหาของ
เกษตรกรท่ีน าเสนอเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีมีท่ีมาจากวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการปลูก
ข้าวโพดเทียนทดแทนการท านาในสภาวะแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ า เป็นผลท าให้มีการพัฒนาการเก็บกักน้ าเชิง
พื้นท่ี การน าน้ าบาดาลมาใช้ในการปลูกข้าวโพด วิธีการปลูก การใส่ปุ๋ย และพัฒนาวิธีการใช้น้ าให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด การกระท าดังกล่าวช้ีเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาส่วนหนึ่งต้องอาศัยปัจจัย
แวดล้อมท่ีเกิดขึ้นร่วมกับความสามารถของเกษตรกร และทรัพยากรท่ีเกษตรกรมีอยู่เป็นหลัก 
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Abstract 

The research for growing technology development of Ban khoa Tein corn was 
studied  under farmer problem condition in Sing Buri and Ang Thong provinces for 
sustainable increased incomes as the model for the other areas.  The time period of the 
research was two years.  The first year was to exchange knowledge among farmer groups 
under their problems to determine practice pattern developed from Ban khoa Tein corn 
growing technology. After that, a group leader was selected to follow technology and 
then focus grouping was performed for conclusion about growing pattern for the next 
year. The second year, the growing pattern selected from the first year integrated with 
Ban khoa Tein corn growing technology was performed for increasing yield. The result 
was found that application of foliar hormone, bioextract, nanobiofertilizer, detasseling 
and furrow irrigation between planting rows in combination with technology of Ban khoa 
Tein corn growing  tended to increase fresh corn quality but no significant effect on yield 
increasing. Because of drought problem, water deficit technology development was 
focused, especially  areal water reserve, using ground water for agriculture, planting and 
fertilizer application methods and efficient irrigation which were depended on 
environmental factors, farmer skills and  resources.    
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กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะแบบมีส่วนร่วมภายใต้สภาพ
และปัญหาของเกษตรกรและรายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงได้เป็นอย่างดีแม้ในสภาพภัยแล้งอย่างสุดๆ
ของประเทศไทยก็ตาม ความสําเร็จที่เกิดขึ้นคงเป็นเพราะผูวิจัยไดรับความชวยเหลือจากเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทองที่ร่วมโครงการวิจัย บุคลากรทุกท่านในสํานักงานเกษตร
อําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทอง คณาจารย์ผู้ร่วมทําการวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ตลอดจน
เพ่ือนอาจารย์ที่คอยให้กําลังใจ  บุคลากรทุกท่านของ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือนตลอดจนบุคคลที่ให
ความชวยเหลืออีกมาก และทุกๆท่านที่มีส่วนพิจารณาให้ทุนในการทําการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงคณะผู้วิจัยไม
สามารถกลาวนามของท่านผู้มีพระคุณทุกท่านไดหมดในที่นี้ คณะผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง สํานึกในความกรุณา
และขอขอบคุณความในความปรารถนาดีของทุกทานเปนอยางสูง  

เหนือสิ่งอ่ืนใดต้องขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประทานความรู้มาให้เรา พระคุณ
คุณพ่อคุณแม่ที่ได้ให้กําเนิดเลี้ยงดูเรามา เพราะถ้าเราไม่มีวันนั้นเราก็คงไม่มีวันนี้ 

จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 

คณะผู้ทําการวิจัย 

1 สิงหาคม 2559 
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 เรื่องผลผลิต และคุณภาพฝักสด 39 
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1 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสูงของตน้ และองคป์ระกอบของผลผลิต  
 ขา้วโพดเทียนบา้นเกาะของกลุ่มเกษตรกร ต าบลท่างาม   
 อ าเภออินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 26 
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  บทน า 
 

ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากข้าวโพดเทียนพันธุ์
อื่นๆ มีรสชาติดี  ขณะนี้พื้นท่ีปลูกข้าวโพดเทียนต าบลบ้านเกาะก าลังจะหมดไปเนื่องมาจากอิทธิพลของ
ความเจริญ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะสู่พื้นท่ีอื่น  
ผลการด าเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนท่ีผ่านมาปี 2552-2555 ในจังหวัด
อ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ
น าข้าวโพดเทียนบ้านเกาะไปปลูกได้คุณภาพเช่นเดียวกับท่ีปลูกท่ีบ้านเกาะก่อให้เกิดรายได้ให้ผลตอบแทน
สูงกว่าการท านา และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาการท านาข้าว กรณีท่ีมีการระบาดของเพล้ีย
กระโดดสีน้ าตาล โรคแมลงศัตรูข้าว หรือในบางพื้นท่ีท่ีมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอส าหรับการท านาปรัง โดยการ
ปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะเป็นพืชทดแทน จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้ค้าถึงปัญหาพบว่าปัญหา
ท่ีนอกเหนือจากขอบเขตของเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะได้แก่ ปัญหาด้านการกระจาย
การผลิตไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดเวลา ปัญหาด้านคุณภาพของข้าวโพดเทียนที่ยังมีคุณภาพไม่
สม่ าเสมอ ปัญหาข้าวโพดติดเมล็ดไม่เต็มฝักหรือฝักหลอเกิดในสภาพที่มีอากาศร้อนจัด  และปัญหา
การจัดการดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อต้นเพิ่มขึ้น จากหนึ่งฝักต่อต้น เป็นสองฝักต่อต้น  เพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจัดท าโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะแบบมีส่วน
ร่วมภายใต้สภาพและปัญหาของเกษตรกร  
 
  ความส าคัญของการวิจัย 

ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากข้าวโพดเทียนอื่นๆ 
มีรสชาติดี  พื้นท่ีปลูกข้าวโพดเทียนต าบลบ้านเกาะก าลังจะหมดไปเนื่องมาจากอิทธิพลของความเจริญ  มี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะสู่พื้นท่ีอื่น  ผลการ
ด าเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนท่ีผ่านมาปี 2552-2555 ในจังหวัดอ่างทอง 
และจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะน า
ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะไปปลูกได้คุณภาพเช่นเดียวกับท่ีปลูกท่ีบ้านเกาะก่อให้เกิดรายได้ให้ผลตอบแทนสูง
กว่าการท านา (คิดภายใต้สมมติฐาน ในพื้นท่ี 1 ไร่ ท านาข้าวอายุเฉล่ีย 120 วัน ราคารับจ าน าท่ี 15,000 
บาทต่อตัน หลังจากหักความช้ืนจะได้ผลตอบแทนประมาณ 12,000 บาท ถ้าปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ
อายุเฉล่ีย 55 วัน ระยะปลูก 0.2 X 0.7 ซม. ผลผลิต 1 ฝักต่อต้น ราคา 1.6 บาทต่อฝัก สูญเสีย 12.5 
เปอร์เซ็นต์ จะได้ผลตอบแทน 16,000 บาท ท ารายได้เกษตรกรผู้ปลูกจนได้รับการยอมรับจากเกษตรกร
โดยเฉพาะจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสิงห์บุรีมีการแต่งเพลงข้าวโพดเทียน และการเปล่ียนช่ือท่ีเรียกข้าวโพด
เทียนบ้านเกาะเป็นข้าวโพดเทียนเมืองสิงห์ ถือเป็นความส าเร็จจากการด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะสู่พื้นท่ีจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี  และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
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แก้ปัญหาการท านาข้าว กรณีท่ีมีการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล โรคแมลงศัตรูข้าว หรือในบางพื้นท่ี 
ท่ีมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอส าหรับการท านาปรัง โดยการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะเป็นพืชทดแทน  

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะแบบมีส่วนร่วมภายใต้สภาพและปัญหาของ
เกษตรกร 

2. เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะได้ผลผลิตและมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างมั่นคง 

3. เพื่อใช้เป็นต้นแบบและการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะท่ีได้รับพัฒนาให้กับ
เกษตรกรในท้องถิ่นอื่นๆต่อไป 

ที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้ค้า(พ่อค้าและแม่ค้า)ถึงปัญหาและปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ท าให้พบปัญหาท่ีนอกเหนือจากขอบเขตของเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะและภูมิปัญญา
ของเกษตรกรได้แก่ 

1) ปัญหาด้านการตลาดข้าวโพดเทียนส่งผลต่อความมั่นคงของระบบ แบ่งเป็นสอง  
กรณี กรณีที่หนึ ่ง เมื ่อ เกษตรกรขายผลผลิตท าให้เก ิดรายได้ ก าไร เป็นเง ินจ านวนมาก 

เกษตรกรรายอื่นท าตามถ้าตลาดพัฒนาไม่ทันจะท าให้มีผลผลิตล้นตลาด(ระบบล่มเกษตรกรบางรายท่ี
ขายผลผลิตไม่ได้เลิกปลูก) กรณีที่สอง ในด้านความต้องการของผู้ค้า(พ่อค้าแม่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดจ าหน่ายข้าวโพดเทียน)ไม่สัมพันธ์กับการปลูกข้าวโพดเทียนของเกษตรกร   

ที่มาของปัญหา   
ด้านผู้ค้า : ผู้ค้าข้าวโพดเทียนยังมีจ านวนน้อยและความสามารถในการรับซื้อข้าวโพดเทียนต่ า

ได้ครั้งละประมาณ 2,000-20,000 ฝัก (4,000-40,000บาท) และหาซื้อข้าวโพดเทียนไม่ได้ ต้องการ
ให้มีผลผลิตข้าวโพดเทียนออกจ าหน่ายอย่างสม่ าเสมอทุกๆวันแต่ละครั ้งมีจ านวนเพียงพอ ถ้ ามี
จ านวนมากไปกระจายสินค้าไม่ทัน ถ้ามีจ านวนน้อยไปไม่คุ้มค่า ผู้ที่ต้องการบริโภคข้าวโพดเทียนหา
ซื้อมาบริโภคไม่ได้ 

ด้านเกษตรกร: ปลูกข้าวโพดเทียนแต่ครั้งจะปลูกเต็มพื้นท่ีปลูกไม่มีการกระจายการปลูกได้ผล
ผลิตครั้งละมากๆแต่ไม่ต่อเนื่องผลผลิตออกสู่ตลาดขาดตอน ท าให้ผู้ค้าและระบบตลาดข้าวโพดเทียน
ไม่มีความมั่นคง อีกท้ังในอนาคตเมื่อมีจ านวนเกษตรกรและผลผลิตข้าวโพดเทียนเพิ่มมากขึ้น ท าให้ผล
ผลิตท่ีเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งมากเกินความสามารถในการกระจายผลผลิตออกขายของผู้ค้า  

1) ปัญหาด้านคุณภาพของข้าวโพดเทียน 
ฝักข้าวโพดเทียนท่ีเก็บเกี่ยว มีเมล็ดไม่เต็มฝัก หรือ มีฝักอ่อนและฝักแก่ปนอยู่มาก มีคุณภาพ

ไม่สม่ าเสมอท าให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ (ฝักที่อ่อนหรือแก่มากไปจะถูกผู้ค้าคัดทิ้งเพราะเมื่อน าไป
ต้มจะไม่มีคุณภาพ) 
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ท่ีมาของปัญหา แบ่งเป็น 2 กรณี 
กรณีท่ีหนึ่ง ฝักข้าวโพดเทียนที่เก็บเกี่ยวมีเมล็ดไม่เต็มฝักหรือฝักหลอเกิดในสภาพที่มีอากาศ

ร้อนจัดความชื้นในอากาศน้อยละอองเกสรตัวผู้ถูกท าลายโดยอุณหภูมิของอากาศที่สูงมากกว่าปกติ
(ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน)  ท าให้เมล็ดในฝักบางส่วนไม่ได้รับการผสม เป็นสาเหตุให้
ข้าวโพดติดเมล็ดไม่เต็มฝัก  

กรณีท่ีสอง ฝักข้าวโพดเทียนท่ีเก็บเกี่ยวมีฝักอ่อนและฝักแก่ปนอยู่มากมีคุณภาพไม่สม่ าเสมอ
สาเหตุมาจากอายุเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศ ถ้าอากาศร้อนอายุเก็บเกี่ยวจะส้ันกว่าปกติ การ
สัง เกตจากลักษณะภายนอกของฝักไม่แม่ย าพอ ท าให้เกิดความผิดพลาดได้การเก็บเกี ่ ยว ให้ไ ด้
ข้าวโพดเทียนท่ี 

3) ปัญหาข้าวโพดเทียนส่วนใหญ่มีสองฝักต่อต้น แต่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ฝักเพียงฝักเดียว 
ท่ีมาของปัญหา หลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวฝักแรกแล้วไม่ดูแลรักษาหรือให้น้ าอีก ท าให้ต้น

ข้าวโพดไม่สมบูรณ์พอท่ีจะให้ฝักท่ีสอง  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ข้าวโพดเทียนท่ีมีคุณภาพดี หมายถึง ข้าวโพดเทียนท่ีมีคุณภาพดีตามความต้องการของตลาด

หรือผู้บริโภค โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของฝักข้าวโพด เช่น ข้าวโพดติดเมล็ดเต็มฝัก
หรือฝักไม่หลอผลผลิตฝักท่ีเก็บเกี่ยวไม่มีจ านวนฝักอ่อนและฝักแก่ปนอยู่มาก 

กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
1. ปัญหาด้านการตลาด 
ข้าวโพดเทียนส่งผลต่อความมั่นคงของระบบการปลูกข้าวโพดเทียนของเกษตรกร   
สมมุติฐาน   
เมื่อผู้ค้าต้องการซื้อข้าวโพดเทียนเพราะขายได้ก าไรมาก และเกษตรกรต้องการขายข้าวโพด

เทียนเพราะได้ผลตอบแทนสูง ปัญหาความต้องการของผู้ค้าไม่สัมพันธ์กับระบบการปลูกข้าวโพดเทียน
ของเกษตรกร สามารถแก้ไขได้ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลท าความเข้าใจกันแล้วจัดแผนการผลิต
ร่วมกัน 
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2. ปัญหาด้านคุณภาพ 
ผลผลิตข้าวโพดเทียนท่ีเก็บเกี่ยวมีฝักอ่อนและฝักแก่ปนอยู่มากท าให้เกษตรกรสูญเสียรายได้  
ความรู้และประสบการณ์ของผู้วิจัย : การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเทียนบ้านเกาะเมื่อฝักมีอายุ 18 

วัน หลังปรากฏไหม(ยอดชูเกสรตัวเมีย) จะได้ฝักท่ีมีคุณภาพส าหรับการบริโภคดีท่ีสุด 
สมมุติฐาน : ท าการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเทียนบ้านเกาะเมื่อฝักมีอายุ 18 วันหลังปรากฏไหม

ดีกว่าการสังเกตจากสีและลักษณะของฝักท่ีเกษตรกรท าอยู่  
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย : ท าการวิจัยแบบมีส่วนร่วมภายใต้สภาพและปัญหาของ

เกษตรกร เริ่มจากเกษตรให้ข้อมูลการปลูกกับคณะผู้วิจัยแล้วท าการเรียนรู้และรับค าแนะน าจากคณะผู้วิจัย 
ถึงเทคนิคการท าเครื่องหมายท่ีฝักทันทีในวันแรกท่ีปรากฏไหมแล้วจัดท าแผนการเก็บเกี่ยวโดยเกษตรเป็น
ผู้ปฏิบัติ ในสภาพแปลงปลูกของเกษตรกร มีการประเมินผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
เกษตรกับคณะผู้วิจัย อยู่ตลอดเวลา น าผลท่ีได้จากไปสู่การพัฒนาเป็นเทคโนโลยีต่อไป 
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ข้าวโพดติดเมล็ดไม่เต็มฝักหรือฝักหลอเกิดในสภาพท่ีมีอากาศร้อนจัด(ประมาณเดือนมีนาคม
ถึงเมษายน)  

สมมุติฐาน : เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะท่ีบูรณาการกับภูมิปัญญาของเกษตรท่ีปลูก
ข้าวโพดเทียนได้เมล็ดเต็มฝักในสภาพที่มีอากาศร้อนจัด(เกษตรต้นแบบ) ท าให้เกิดเทคโนโลยีการปลูก
ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะได้เมล็ดเต็มฝัก 

กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย : จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจากเกษตร
ต้นแบบท่ีปลูกข้าวโพดเทียนได้เมล็ดเต็มฝักในสภาพที่มีอากาศร้อนจัด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ร่วมกับ
คณะผู้วิจัยสู่เกษตรกร จัดท าแผนการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา จนถึงเก็บเกี่ยวน าผลผลิตจ าหน่าย 
ท าการประเมินผลเพื ่อปร ับปร ุงวิธ ีการปฏิบัติร ่วมกันระหว่าง เกษตรกร เกษตรต้นแบบ และ
คณะผู้วิจัย ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ 
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ปัญหาการจัดการดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อต้นเพิ่มขึ้น จากหนึ่งฝักต่อต้น เป็นสองฝักต่อต้น 

สมมุติฐาน : ช่อดอกตัวผู้ของข้าวโพดหนึ่งต้นสามารถผลิตละอองเกสรได้ถึง 25,000,000 ละออง
เกสร การถอดยอดเอาช่อดอกตัวผู้ของข้าวโพดออกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรภายใต้การ
ดูแลรักษาดูแลรักษาท่ีดีมีการให้น้ าและธาตุอาหารอย่างเหมาะสมเพียงพอท าให้ได้ผลผลิตข้าวโพดฝัก
ท่ีสองโดยเฉพาะในต้นท่ีถอดยอด 

  กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย : ท าการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเทียนฝักท่ีสอง
ในสภาพเกษตรกร เริ่มจากเกษตรกรเรียนรู้และรับค าแนะน าจากคณะผู้วิจัยเรื่องเทคนิคการถอดยอด แล้ว
จัดท าแผนร่วมกันโดยเกษตรเป็นผู้ปฏิบัติ มีการประเมินผลร่วมกันหลังจากท าการเก็บเกี่ยว 
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ตรวจเอกสาร 

ข้าวโพดเทียน  
จัดเป็นข้าวโพดในกลุ่มเดียวกับข้าวโพดข้าวเหนียว (waxy corn) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Zea mays 

ceratina  (กรมวิชาการเกษตร , 2524) ข้าวโพดเทียน หรือ tein corn ขนาดฝักมีขนาดเล็ก ความยาวฝัก 
10-15 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางฝัก 2-3 เซนติเมตร มีจ านวนแถวของเมล็ด 8-12 แถว  แป้งในเมล็ดมี
น้ าตาลโมเลกุลใหญ่พวก water soluble polysaccharides เช่น เด็กตริน (dextrin) เหนียวเป็นเมือก 
และหวานเล็กน้อย ท าให้เหนียวนุ่ม น่ารับประทาน พันธุ์ข้าวโพดเทียนท่ีนิยมปลูกมีอยู่หลายแหล่งด้วยกัน 
โดยนิยมเรียกช่ือพันธุ์แตกต่างกันไปตาม แหล่งจ าหน่าย แหล่งปลูกและสีของเมล็ด เช่น พันธุ์ขาวนครศรี  
เทียนแปดแถว   เทียนอยุธยา  เทียนเหลืองสุโขทัย  ขาวสุโขทัย  ส าหรับข้าวโพดเทียนของต าบลบ้านเกาะมี
ช่ือเสียงด้านรสชาติดี รสหวานเล็กน้อย  เนื้อเหนียวนุ่ม เป็นท่ีต้องการของตลาดสามารถจ าหน่ายได้ราคา
ดีกว่าข้าวโพดจากแหล่งอื่น (กิตติและระวีวรรณ, 2549) 

ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ 
ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะมีแหล่งปลูกท่ี ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเป็นสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล (OTOP) ท่ีส าคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา เพราะเป็นข้าวโพดเทียนท่ีมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากข้าวโพดเทียนอื่นๆ  เนื่องมาจากข้าวโพด
เทียนบ้านเกาะมีรสชาดดี  แป้งในเมล็ดมีลักษณะเฉพาะท่ีเหนียวนุ่ม มีรสชาติดีหวานมันผสมผสานกัน  
เมล็ดมีสีเหลืองทอง มีจ านวนเมล็ดแปดแถวต่อฝัก เมื่อรับประทานไม่ติดฟัน มีผู้นิยมซื้อไปบริโภคกันเป็น
จ านวนมากท าให้ผลผลิตท่ีผลิตได้มีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  การปลูกข้าวโพดเทียน
ของเกษตรกรบ้านเกาะ เป็นเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียน ท่ีเกิดขึ้นจากการบูรณาการร่วมกันระหว่าง  
พันธุ์ข้าวโพดเทียน สภาพแวดล้อม ระบบการปลูกพืช เทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปโดยการต้มท่ี
เหมาะสม เป็นผลให้ได้ข้าวโพดเทียนท่ีมีคุณภาพสูงเมื่อน าไปบริโภค ขณะท่ีมีอายุเก็บเกี่ยวเพียง 54 – 60 
วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศ เฉล่ียประมาณ 55  วัน สามารถท าก าไรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกได้ไม่น้อย
กว่าไร่ละ 10,000 – 17,000 บาทต่อครั้ง (วสุ, 2549)   

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะสู่เกษตรกร 
ปัจจุบันพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเทียนต าบลบ้านเกาะก าลังจะหมดไปเนื่องมาจากอิทธิพลของความเจริญ 

การขยายตัวของชุมชนเมือง พื้นท่ีบางส่วนกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนท่ีอยู่อาศัย จึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเ ทียนบ้านเกาะสู่พื้นท่ีอื่น(วสุ,2549)  การ
ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะแบ่งออกเป็นสามระยะ   ระยะท่ีหนึ่งเริ่มปี 
2550 ถึง 2551 ท าการค้นหาองค์ความรู้ จากการศึกษาปัจจัยทางกายภาพ  ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคม  
ตลอดจนเงื่อนไขท่ีมีผลต่อการตัดสินใจปลูกข้าวโพดเทียนของเกษตรกรวิธี การปลูกข้าวโพดเทียนของ
เกษตรกรบ้านเกาะ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีอื่นด้วยวิธีการวิเคราะห์พื้นท่ี พบว่าเงื่อนไขท่ีมีผลต่อการ
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ตัดสินใจการปลูกข้าวโพดเทียนของเกษตรกรต าบลบ้านเกาะ ได้แก่ ความรู้ ภูมิปัญญาของเกษตรกรในการ
ปลูกข้าวโพดเทียน  น้ าส าหรับการเพาะปลูกได้ตลอดท้ังปี  ดินมีความเหมาะสม  มีตลาดรองรับ และ
สามารถแปรรูปจ าหน่ายเองได้  

ระยะท่ีสอง ปี 2552 ท าการส ารวจและวิเคราะห์พื้นท่ีในเขตภาคกลางตอนบนหาพื้นท่ี ท่ีเหมาะสม
ส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะให้เกษตรกร  ปี 2553 ท าการฝึกอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะให้เกษตรกร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และ 
อ่างทอง (วสุและกิตติ,2553) ระยะท่ีสามปี 2554 ถึง 2555 ท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพด
เทียนต่อเนื่องจากระยะท่ีสองปรากฏว่าในพื้นท่ีอ าเภอโพธิ ์ทอง จังหวัดอ่างทองและ อ าเภอค่าย
บางระจัน อ าเภออินทร์บุรี อ าเภอท่าช้าง อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม เกษตรกรท่ีน า
ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะไปปลูกได้คุณภาพเช่นเดียวกับท่ีปลูกท่ีบ้านเกาะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการท านา  
ก่อให้เกิดรายได้จากการปลูกข้าวโพดเทียน ท าให้ข้าวโพดเทียนมีโอกาสเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จประกอบด้วย การบูรณาการการท างานร่วมกับส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สิงห์บุรี การติดตามผลช่วยให้ค าแนะน าปรึกษาในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง การจัดหาตลาดรองรับ กลุ่ม
เกษตรกรที่มีผู้น าเข้มแข็ง ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกษตรกรต้นแบบ (วสุและพัฒนวรัตม์,2555 ) 
 
งานวิจัยเกษตรเชิงระบบ 

งานวิจัยเกษตรเชิงระบบว่า มีบทสรุปมาจากการท่ีเป้าหมายและกิจกรรมของเกษตรกรแต่ละ
ครัวเรือนมีหลากหลาย  และ สภาพเงื่อนไขต่างๆ  ท้ังกายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจและสังคม ท่ีแตกต่างกัน 
เป็นเหตุให้การตัดสินใจในการด าเนินงานทางการเกษตรค่อนข้างยุ่งยากและสลับซับซ้อน  เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงการปฏิบัติการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงเพียงบางส่วนหรือส่วน
หนึ่งของระบบฟาร์ม มีผลต่อการประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนั้นต่อระบบฟาร์มท้ังระบบยังเป็น
ปัญหาอยู่  ท้ังนี้เพราะเกษตรกรแต่ละครัวเรือนมีทรัพยากรต่างกัน  ท ากิจกรรมไม่เหมือนกัน  และมี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน  การท่ีจะสามารถประเมินวิธีการจัดการท่ีเป็นทางเลือกใหม่ได้ดีขึ้น
ต้องการความเข้าใจท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกในเรื่องกระบวนการและเกณฑ์ในการตัดสินใจของเกษตรกร 
ความก้าวหน้าในด้านวิธีการเชิงระบบจะช่วยให้เห็นแนวทางในการด าเนินการกับระบบท่ียุ่งยากซับซ้อน
เหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง งานวิจัยระบบการท าฟาร์มเป็นงานวิจัยแบบหนึ่งท่ีมีการน าการวิจัยเชิงระบบมาใช้
โดยเน้นท่ีระดับครัวเรือนของเกษตรกรเป็นหลัก (อารันต์ , 2534) 

เทอด (2528) กล่าวถึงจุดประสงค์หลักของการวิจัยระบบการท าฟาร์ม คือ การศึกษาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับเกษตรกรท้ังทางด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ   สภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  หลักการส าคัญของงานวิจัยระบบการท าฟาร์มพอจะสรุปได้คือ 

1. เน้นท่ีฟาร์มและครอบครัวของเกษตรกรเป็นหลัก 
2. พิจารณากิจกรรมท้ังหมดของฟาร์มที่มีอยู่  ไม่ได้มองเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
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3. มองกิจกรรมท้ังหมดของฟาร์มเป็นระบบท่ีผสมผสานกัน  ทุกปัจจัยท่ีเกี่ยวโยงและมีผลกระทบซึ่ง
กันและกัน 

4. เป็นงานวิจัยแบบสหวิทยาการ คือ เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาการจึงต้องใช้นักวิจัยเป็น   
   ทีมแบบ interdisciplinary ท้ังด้านเกษตรศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. เน้นการศึกษาและทดสอบในฟาร์มของเกษตรกร  โดยให้กสิกรมีส่วนร่วมด้วย 
6. ปัญหาหรือหัวข้อการวิจัยเป็นปัญหาท่ีแท้จริงของเกษตรกรไม่ใช่เป็นเรื่องท่ีนักวิจัย  
  คาดคะเนหรือคิดขึ้นเอง 

  อารันต์ (2534) ได้กล่าวถึงการใช้แนวทางการวิเคราะห์พื้นท่ีวางแผนพัฒนาการเกษตรว่า 
จุดเริ่มต้นของแนวทางวิจัยระบบการท าฟาร์ม  มีสาเหตุมาจากเทคโนโลยีแต่ละอย่างท่ีจะใช้ต้องเหมาะสม
กับเงื่อนไขท้ังด้านกายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีกับเงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน  
อาจเป็นเงื่อนไขท่ีแตกต่างกันท้ังด้านชีวภาพ  สังคม หรืออื่นๆ  

การใช้ความรู้เชิงระบบในการพัฒนาการเกษตร  
วิริยะ(2531) ได้อธิบายความหมายของระบบ ตลอดจนพฤติกรรมของระบบไว้ว่า  “ระบบ”  

หมายถึง ส่ิงต่างๆ ต้ังแต่สองส่ิงขึ้นไป ท่ี มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันและอยู่ภายในขอบเขตเดียวกัน  จน
ท าให้เกิดพฤติกรรมร่วม หรือคุณลักษณะเฉพาะของระบบนั้นๆ ขึ้นมาพฤติกรรมของระบบท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการเกษตร ซึ่งเรียกว่าคุณสมบัติของระบบ (System  property) มีอยู่ด้วยกัน 6 ประการ 
ประกอบด้วย ผลิตภาพ (Productivity)  เสถียรภาพ (Stability)  ถาวรภาพ (Sustainability) สมภาพ 
(Equitability) การพึ่งตนเอง (Autonomy)  และ ความร่วมมือ (Solidarity)  

นิเวศน์วิทยามนุษย์ (Human  Ecology) เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม
หรือระบบย่อย ช่วยให้นักวิจัยทางสังคมและนักวิจัยทางเกษตร ได้เข้าใจระบบเกษตร ระบบสังคม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบท้ังสอง (เทอด,2531) ระบบย่อยท่ีสนใจคือระบบการเกษตร และระบบสังคม  
ซึ่งแต่ละระบบมีองค์ประกอบย่อยมากมาย ในระบบเกษตรมีระบบย่อยได้แก่  ดินฟ้าอากาศ  พืช สัตว์ โรค
แมลง ส่วนระบบทางสังคมมีปัจจัยทางสังคม  ภาษา เศรษฐกิจ จารีตประเพณี  งานบุญต่างๆ ซึ่งท้ังสอง
ระบบมีความสัมพันธ์กัน  เช่ือมโยงกัน และมีผลกระทบต่อกัน (อรรถชัย, 2531) 

การวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร (Agro-ecosystem  analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยใช้หลัก
นิเวศวิทยามาช่วยในการวิเคราะห์สภาพพื้นท่ีและปัญหาของเกษตรกร โดยแยกทรัพยากรทางกายภาพ  
ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคมออกเป็นส่วนๆ  แล้วจัดให้เป็นระบบอย่างเป็นระเบียบอยู่ในรูปท่ีท าให้เข้าใจได้
ว่าระบบท่ีท าการวิเคราะห์นั้นมีทรัพยากรอะไรอยู่บ้าง (เทอด,2531) โดยองค์ประกอบทางกายภาพท่ีส าคัญ
ประกอบด้วย ลักษณะภูมิอากาศ สภาพน้ าเพื่อการเกษตร  ลักษณะดินและศักยภาพของดิน  โครงสร้าง
ทางด้านการคมนาคม ระบบการขนส่ง และระบบชลประทาน องค์ประกอบทางชีวภาพได้แก่  ชนิดและ
พันธุ์พืชท่ีปลูก  ฤดูกาลเพาะปลูกพืช  ระบบการปลูกพืช ชนิดและพันธุ์สัตว์เล้ียง  การใช้ปัจจัยส่ิงมีชีวิตใน
การผลิตซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพท้องท่ีและจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ   องค์ประกอบ
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ทางเศรษฐกิจสังคมมีส่วนส าคัญในการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร และมีผลในการตัดสินใจต่อกิจกรรม
ทางการเกษตรประกอบด้วย แรงงาน  ทัศนคติ  การตัดสินใจของเกษตรกร  งานบุญประเพณี ฯลฯ  (ทวี
และคณะ, 2532) 
 

การวิเคราะห์พื้นที่ 
อรรถชัย(2531) กล่าวถึง การวิเคราะห์พื้นท่ี (Area  Analysis) เป็นวิธีการวิจัยเพื่อต้องการทราบ

ปัญหาและเงื่อนไขการตัดสินใจของเกษตรกร โดยการผนวกวิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร และวิธีการ
ประเมินสภาพชนบทอย่างเร่งด่วนเข้าด้วยกัน หลักและวิธีการวิจัยเริ่มจากการก าหนดปัญหาท่ีเกิดกับฟาร์ม 
และครอบครัวเกษตรกรเป็นหลัก ท าการศึกษากิจกรรมและปัจจัยท่ีมีอยู่ท้ังหมดเพื่อน ามาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ท าให้ทราบปัญหาอย่างกว้างๆ ทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบโดยน าหลักการท่ีเป็นเชิง
ระบบมาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 3 วิธี การ คือ นิเวศน์วิทยามนุษย์ (Human  Ecology) การ
วิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร (Agro-ecosystem  analysis) และ การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน 
(Rapid   Rural  Appraisal : RRA) 

วิริยะ(2528) กล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์ตามแนวทางของ  
Gordon  Conwayโดยก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์เป็น  4  ขั้นตอน จากข้อมูลทุติยภูมิ  หรือ  ข้อมูล
มือสอง  ดังนี้คือ 

1) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ (Objective)  ส าหรับการวิเคราะห์เชิงระบบ  
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดต้องชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 

2) ก าหนดอาณาเขตและล าดับขั้นของระบบ (Boundary  and Hierarchy) เป็นขั้นตอนท่ี ช่วยให้
ผู้วิเคราะห์ทราบถึงขอบเขตและต าแหน่งขององค์ประกอบของระบบ  ท าให้ทราบว่าระบบท่ีพิจารณามี
ความสัมพันธ์กับระบบท่ีใหญ่กว่าหรือย่อยอย่างไร 

3) การวิเคราะห์รูปแบบของระบบ  (Pattern  Analysis) เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงต่างๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อคุณสมบัติของระบบ 

4) ก าหนดเงื่อนไขและประเด็นปัญหา 
 

การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน (Rapid   Rural  Appraisal : RRA)  
สุเกสินี (2528)  กล่าวว่า ส่ิงท่ีส าคัญส าหรับโครงการวิจัยและพัฒนาชนบทคือ ข้อมูลท่ีท าให้เข้าใจ

สภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกร ปัญหาท่ีเกษตรกรประสบและโอกาสหรือลู่ทางท่ีจะปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
การได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวโดยการใช้แบบสอบถามต้องใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลานานและส้ินเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก  จากความจ าเป็นในการหาค าตอบเพื่อการวางแผนหรือแก้ปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์จึงมี
หลายหน่วยงานพยายามพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือประเมินสภาพการณ์ในระดับท้องท่ีเป้าหมาย
เป็นการเร่งด่วน  ท าให้เกิดกลุ่มวิธีการการวิจัยท่ีสามารถใช้ศึกษาและเรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันส้ัน ซึ่งมีช่ือ
เรียกกลุ่มวิธีการนี้ว่า “Rapid   Rural  Appraisal ” (RRA) หรือ ในภาษาไทยเรียกกันว่า วิธีการประเมิน
สภาวะชนบทแบบเร่งด่วน  
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วิธีการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน เป็นวิธีการศึกษาโดยใช้วิธีการสังเกตโดยตรง และการ
ถามเพื่อสืบเสาะข้อเท็จจริงท่ีใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured  interviewing)  เน้น
การใช้วิธีการ   เครื่องมือ  และเทคนิคต่างๆ เสริมการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้  แบบสหวิทยาการ  นักวิจัยท่ีใช้วิธีการประเมินสภาวะชนบท
อย่างเร่งด่วนอาจมีข้ันตอนและข้อปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน แต่ทุกคนต้องถือหลักการที่ส าคัญเพื่อท าให้วิธีการนี้มี
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ คือ การพิจารณาแบบสามมิติ  การวิจัยแบบส ารวจกว้างและท าซ้ าต่อเนื่อง  
การเรียนรู้อย่างรวดเร็วและก้าวหน้าและการใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน (สุเกสินี, 2531) 
 
การวิจัยระบบการท าฟาร์ม 

การวิจัยระบบการท าฟาร์ม เป็นแนวทางการวิจัยในไร่นาท่ีเหมาะสม เพราะมีปรัชญา  เป้าหมาย 
และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และมีการเช่ือมโยงของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม กรมวิชาการเกษตรโดยสถาบันวิจัยการท าฟาร์ม(ในอดีต) ได้ใช้หลักการของวิจัย
ระบบการท าฟาร์ม เป็นแนวทางการวิจัยระบบการปลูกพืชและระบบเกษตร  แบบผสมผสานในไร่นาเกษตร 
(นิชัย , 2544) 

สันติและชาญยุทธ (2544) ศึกษาแนวทางระบบการท าฟาร์มในงานส่งเสริมการเกษตรการ
วิเคราะห์พื้นท่ี ส าหรับเป็นแนวทางการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ช่วยให้เข้าในสภาพและเงื่อนไขของพื้นท่ี อัน
น าไปสู่การก าหนดแนวทางและแผนพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับเงื่อนไขศักยภาพของพื้นท่ี  ปัญหา
ความต้องการของเกษตรกร การน าแนวทางของงานวิจัยและพัฒนาระบบการท าฟาร์ม โดยเฉพาะวิเคราะห์
พื้นท่ี มาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ท าให้เกิดจากการร่วมมือระหว่างโครงการวิจัยระบบการท าฟาร์ม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2527 ในการจัดท าโครงการทดสอบการปลูกถั่วลิสง
หลังนาท่ีจังหวัดขอนแก่น ผลจากการศึกษาได้รูปแบบการวิเคราะห์พื้นท่ีเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
และได้น ามาขยายผลในการวิเคราะห์ระบบชลประทาน และจัดท าแผนลดข้าวนาปรังท่ัวประเทศในปี 2528 
การวิเคราะห์พื้นท่ีได้มีการพัฒนาวิธีการมาเป็นล าดับ ๆ จนถึง ปี 2530 เมื่อกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการโครงการปรับปรุงแผนและพัฒนาเกษตรกร (คปพ.) ก็ได้ก าหนดให้การวิเคราะห์
พื้นท่ีและเกษตรกร เป็นกิจกรรมหลักในการจัดท าแนวทางพัฒนาการเกษตรในระดับต าบลและระดับอ าเภอ
ด้วย วิธีการวิเคราะห์พื้นท่ีของงานวิจัยและพัฒนาระบบการท าฟาร์ม ได้มีการน ามาใช้ประโยชน์ในงาน
ส่งเสริมการเกษตรในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนงานส่งเสริมการเกษตร ท้ังในลักษณะแผนกรายพืช 
แผนส่งเสริมเฉพาะพื้นท่ี และแผนส่งเสริมโดยยึดระบบครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร ด้านการทดสอบ 
วิจัยและส่งเสริมการเกษตร ด้านการก าหนดนโยบายพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะโครงการปรับปรุงระบบ
แผนและพัฒนาเกษตรกร (คปพ.) โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร (ผกก.) และโครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และในด้านการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรใน
ระดับพื้นท่ี ผลท่ีเกิดขึ้นจากการน าแนวทางของงานวิจัยระบบการท าฟาร์ม มาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร  
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ได้แก่  
1. ท าให้การพัฒนาเทคโนโลยี เหมาะสมกับสภาพและเงื่อนไขในพื้นท่ี และตอบสนองต่อปัญหาและ

ความต้องการของเกษตรกรมากขึ้น  
2. ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจสภาพและเงื่อนไขของพื้นท่ี และของเกษตรกรดีขึ้น  สามารถ

ประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้ในแต่ละพื้นท่ีได้ถูกต้อง  และการจัดสรรงบประมาณ
แผนงานโครงการและบุคลากรท าได้เหมาะสม 

3. ท าให้เห็นความส าคัญต่อการทดสอบเทคโนโลยีในระดับพื้นท่ีร่วมกับเกษตรกรมากขึ้น  
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีและเกษตรกรได้ทราบเงื่อนไขของเทคโนโลยีแต่ละตัว และทราบประเด็นด้านสังคมและ
เศรษฐกิจของเกษตรกร 

4. เจ้าหน้าท่ีได้พัฒนาความรู้และขีดความสามารถในการท างาน  
5. ผลจากการวิเคราะห์พื้นท่ี สามารถน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแนวทางพัฒนาต าบลและ

อ าเภอ ซึ่งหน่วยงานทุกหน่วยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ปัญหาและข้อจ ากัดจากการท างานในช่วงท่ีผ่าน
มา ได้แก่  

1) เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรขาดความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคม และขาดทักษะในการวิเคราะห์
พื้นท่ีแลชุมชน บางส่วนขาดความจริงในในการปฏิบัติงาน  

2) นโยบายการด าเนินงาน ขาดความต่อเนื่อง มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดท าข้องมูล ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และขาดนโยบายท่ีจะให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการ  

3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์พื้นท่ีน้อย ขาดการน าข้อมูลไปเช่ือมโยงในการจัดท าแผนของ
ชุมชน  

การใช้แนวทางของงานวิจัยแลพัฒนาระบบการท าฟาร์ม ในงานส่งเสริมการเกษตรในช่วงต่อไป จะ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการและวิธีการท างานในด้านต่าง ๆ คือ  

1) การด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
2) การจัดท าแผนชุมนแบบมีส่วนร่วม  
3) การท าการเกษตรยั่งยืน  
4) การด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในอนาคต ในการด าเนินงานในช่วงต่อไป ควรมี

การพัฒนาความรู้และ9ทักษะของบุคลากร ในการวิเคราะห์พื้นท่ีและการจัดการข้อมูล และจัดระบบการ
ท างานเป็นทีม ต้องก าหนดเป็นนโยบายให้มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ  
และการผลักดันข้อมูลเข้าสู่ระบบ เป็นข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล และให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์พื้นท่ีและชุมชน และให้ได้รับรู้ผลการศึกษา ในอนาคต ความจ าเป็นในการใช้
แนวทางของงานวิจัยและพัฒนาระบบการท าฟาร์มในงานส่งเสริมการเกษตรจะยิ่งมีมากขึ้น  เนื่องจากการ
พัฒนาการเกษตรในอนาคต ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น การ
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ก าหนดกรอบของแนวทางและกระบวนการในการปฏิบัติ และการเพิ่มขีดความสามารถและการปรับเปล่ียน
ทัศนคติของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาแนวใหม่เป็นส่ิงจ าเป็น และต้องการนโยบายระดับสูงสนับสนุน 

 
การพัฒนาระบบเกษตร 

อนันต์ และคณะ(2557) ท าการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตรเพื่อการพัฒนาระบบเกษตร    ท่ี
ระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านจอมศรี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์ เพื่อท าความเข้าใจพื้นท่ี
ชนบทและพัฒนาการเกษตรระดับหมู ่บ้าน ขั้นตอนท าความเข้าใจพื ้นที่ประกอบด้วย การก าหนด 
สมมติฐานกรอบแนวคิด  การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  และปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มและสัมภาษณ์
ครัวเรือนแบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและคุณภาพตามความเหมาะสม จัดท าแผนแนวทางแก้ไขปัญหา และโอกาสในการพัฒนาการ
เกษตรในชนบท โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จุดประสงค์เพื่อยกระดับรายได้ในฟาร์มให้สูงขึ้น และ
ลดต้นทุนการผลิตลง มีการศึกษาเชิงลึกกิจกรรมการผลิตเฉพาะกลุ่ม การสัมภาษณ์กลุ่ม ส ารวจพื้นที่จริง 
และเก็บตัวอย่างดินและพืช วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้อีกครั ้งหนึ่ง เพื ่อท าความเข้าใจพื้นท่ี 
ด าเนินการพัฒนาการผลิตร่วมกับเกษตรกรโดยการเข้าถึงพื ้นที่ของกลุ่มและเข้าถึงพื ้นที่ฟาร์มของ
เกษตรกรรายครัวเรือนอย่างต่อเนื ่อง ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาชนบทนั้นควรจะค านึงถึงการพัฒนาท่ี
ครอบคลุมการใช้พื้นท่ีท้ังหมดของหมู่บ้าน และประชาชน  มีการแบ่งปัน   การใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกัน 
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้ออาทรต่อกัน และสร้างกลุ่มกิจกรรมการผลิตให้มีความเข้มแข็ง  

การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรช่วยสร้างความเข้มแข็ง และความสามารถในการพึ่งพาตนเองของ

เกษตรกรได้ ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา  หน่วยงานและองค์กรต่างๆ  ท่ีท างานร่วมกับประชาชน
ท้ังในระดับส่วนกลาง  ภูมิภาคและท้องถิ่น  จ าเป็นต้องน ากระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้กับประชาชน
ต้ังแต่  การร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมประเมินผล จนกระท่ังร่วมรับผลประโยชน์ (ชัชรี , 
2551) 

การจัดระบบการปลูกพืช 
ส าราญและคณะ(2552) ท าการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบด้านการผลิตพืช

ผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตนิเวศน์เกษตรต่างๆ ของพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง ท าการวิจัยโดยใช้
กรอบแนวความคิดด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับ แนวความคิดการด ารงชีพอย่างยั่งยืน การ
พัฒนาภูมิปัญญา และการพัฒนาเกษตรผสมผสาน ใช้กระบวนการขับเคล่ือนโดยผสมผสานแนวความคิด
การเคล่ือนไหวทางสังคม โดยใช้เวทีวิจัยสัญจรครัวเรือนต้นแบบ กระบวนการวิจัยเชิงระบบ การวิจัยเชิง
พื้นท่ี ประชาพิจัย การสร้างวาทกรรม อัตลักษณ์ และจัดท าแปลงปลูกพืช ผลการด าเนินงานจากการสร้าง
วาทกรรมหลักในการเคล่ือนไหวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเองของต้นแบบ 4 ด้าน คือ  
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1) การสร้างหัวใจพอเพียง พบว่า เกษตรกรต้นแบบให้ความส าคัญเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้านความ
พออยู่พอกิน การลดต้นทุน การท าให้เหลือขาย รายได้เมื่อหักรายจ่ายต้องไม่มีหนี้สิน เมื่อท าการปลูกพืช
แล้วเพื่อนบ้านพลอยได้ประโยชน์ และท าไปเรียนรู้คู่กันไป 

 2) การพัฒนาพืชผสมผสานพอเพียง 7 กลุ่ม พบว่าเกษตรกรปลูกพืชเฉล่ีย 22.8 ชนิด/ครัวเรือน 
เป็นพืชรายได้ 3.2 ชนิด พืชอาหาร 9 ชนิด พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 6.8 ชนิด พืชสมุนไพรก าจัดศัตรูพืช 1.5 
ชนิด กลุ่มพืชท่ีมีการปลูกน้อยคือ พืชอาหารสัตว์ พืชอนุรักษ์ดินและน้ า พืชใช้สอยและพืชอนุรักษ์พันธุ์กรรม  

3) การพัฒนาภูมิปัญญาภิวัฒน์พอเพียง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาและพัฒนาความสามารถ
ในการท าวิจัยด้วยตนเอง ประเด็นความรู้ท่ีเกษตรกรสนใจท าการทดลอง ได้แก่ การลดต้นทุนปุ๋ยเคมีและ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในยางพารา การใช้สารทดแทนใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ในพืชผัก การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ข้าว ไม้ผล พืชไร่ สับปะรด พืชต่างระดับเพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่ม
การใช้ประโยชน์พื้นท่ี และการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี 

 4) การด ารงชีพพอเพียง พบว่าเกษตรกรมีความสามารถในการด ารงชีพให้พอเพียงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากปี 2550 โดยด้านท่ีเพิ่มข้ึนคือ ความมภีูมิคุ้มกันด้านทุนในการด ารงชีพ เพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเป็น
ระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆคงท่ี ได้แก่ ความพอประมาณคงท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ความมีเหตุผลคงท่ีอยู่ใน
ระดับมาก ภูมิคุ้มกันจากผลกระทบคงท่ีอยู่ในระดับปานกลาง และความพอเพียงรวมคงท่ีอยู่ในระดับปาน
กลาง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพอเพียง มี 10 ตัวแปร คือ มีการเพิ่มทุนในการด ารงชีพโดยรวม มี
ความสามารถในการเป็นวิทยากร การมีคุณธรรมความเพียร มีต้นทุนมนุษย์ มีภูมิคุ้มกันจากบริบทความ
อ่อนแอ ไม่แน่นอน มีการเปิดรับข่าวสาร การให้เงินช่วยเหลือสังคม/สาธารณะ มีต้นทุนการเงิน มีต้นทุน
กายภาพ และการมีความสุขจากทุกๆด้าน ส่วนกระบวนการเคล่ือนไหวท่ีเกิดผลต่อการพัฒนาต้นแบบ
เด่นชัดคือการจัดเวทีวิจัยสัญจรที่บ้านเกษตรกรหมุนเวียนกันไปเดือนละ 1 ครั้ง ผลการจัดเวทีวิจัยท าให้เกิด
แรงจูงใจและแรงผลักดันในการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และท าการปรับปรุงการผลิตพืช มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาการปลูกพืชแลกเปล่ียนพันธุ์พืช มีการรื้อฟื้นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตชุมชนชนบท 
การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ช่วยเหลือซึ่งกัน ร่วมการสร้างอัตลักษณ์ และอื่นๆ 

 
การท างานแบบมีส่วนร่วม 

วันชัย(2546) อธิบายการท างานแบบมีส่วนร่วม ท้ังระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน 
ระดับองค์กร หรือระดับประเทศนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ ผู้มีส่วน
ร่วมเกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ (Ownership) และจะท าให้ผู้มีส่วนร่วม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยินยอม
ปฏิบัติตาม (Compliance) ตลอดจนท าให้ตกลงยอมรับ (Commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ ด้วย
ความสบายใจ  
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ชัชรี(2551)สร ุปปัญหาและอุปสรรค์การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร ่วมไว้ 6 ประการ 
ประกอบด้วย 

1. ปัญหาด้านคน ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้แทนอาชีหรือกลุ่มกิจกรรม วิทยากรกระบวนการ หัวหน้า
หน่วยงาน 

2. ปัญหาด้านสถานท่ี ความสะดวก สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมไม่มีเสียงรบกวน มีขนาดพอดีกับ
จ านวนคน และสามารถใช้ส่ือตลอดจนอุปกรณ์ได้ 

3. ปัญหาด้านวัน เวลา  ควรเลือกวัน เวลา ท่ีเกษตรกรว่างจากการงาน และระยะเวลาในการจัด
ด าเนินการไม่ควรเกิน 5 ช่ัวโมงต่อวัน 

4. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ จ าเป็นต้องหาตลาดมารองรับผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนา  
5. ปัญหาด้านนโยบายของรัฐ 
6. ปัญหาด้านความต่อเนื่อง 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกร 

บุญเทียม (2554) ศึกษาปัญหาการจัดการระบบการผลิตท่ีเกษตรกรท าอยู่เดิมโดยการวิเคราะห์ 
ปัญหาร่วมกับเกษตรกรท่ีร่วมโครงการมีข้อสรุปดังนี้  

1. ปัจจัยด้านแหล่งน้ า ท่ีมีผลต่อการเลือกพื้นท่ีส าหรับการปลูกพืชท้ังพืชไร่และข้าวโดยท่ีมี
ลักษณะการก าหนดลักษณะท่ีเกี่ยวกับน้ าแหล่งน้ าเกษตรกรท านา ค านึงถึงน้ าเป็นหลักการ
ได้มาของแหล่ง น้ า 

2. ปัจจัยด้านการตลาด ปริมาณความต้องการของตลาด เกษตรกรมีความต้องการตลาดขนาด
ใหญ่    ท่ีสามารถรับซื้อผลผลิตได้ปริมาณมาก และราคาสูง – เรื่องตลาดเป็นส่ิงท่ีเกษตรกร
ต้องการมากเนื่องจากเกษตรกรมีการปลูกพืชได้ผลผลิตมีปริมาณมากในเวลาใกล้เคียงกันและ
ราคาเกษตรกรคาดหวังให้มีราคาสูงท่ี ท าให้เกษตรกรขายได้มาก และช่วยเพิ่มรายได้จากการ
ขายผลผลิต 

 
การบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาการผลิตเฉพาะพื้นที่ 

สุกิจและคณะ(2555)ท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาการผลิตเฉพาะพื้นท่ีโดยการยกระดับผลผลิตควบคู่กันไปกับการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
ขั้นตอนการด าเนินงานประกอบด้วย  การจัดท าแปลงเรียนรู้ . กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
และการจัดท าแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 

ผลการด าเนินงานสามารถขยายผลสู่เกษตรกรได้ตรงกับความต้องการอย่างกว้างขวางจากการ  
บูรณาการความร่วมมือกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแบบร่วมแรงร่วมใจ ในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานซึ่งน ามา
ยังผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของงานตลอดจนช่วยให้การผลิตมีความยั่งยืนต่อไป  
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การปรับใช้เทคโนโลยีการเกษตรจากผลงานวิจัย 
คณะกรรมการผลิตวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร(2555)อธิบายการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรหรือการส่งเสริม เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการควบคู่กันไปกับการท างานวิจัย เพื่อ
การพัฒนาท้ังระบบให้ครบทุกองค์ประกอบ โดยมุ่งเน้นท่ีการน าความรู้ เทคโนโลยีข้อมูล ข่าวสารไป
สนับสนุนการพัฒนาโดยตรง ในกระบวนการของการท างานส่งเสริม การถ่ายทอดเทคโนโลยีหมายรวมถึง
เส้นทางเดินท้ังหมดของเทคโนโลยี ต้ังแต่การน าความรู้ เทคโนโลยีจากแหล่งข้อมูลข่าวสาร เข้ามาสู่ระบบ
การท างานส่งเสริม เพื่อทดสอบ แล้วน ามาดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งาน ไปจนถึงการน าเทคโนโลยี
นั้นๆส่งให้บุคคลเป้าหมาย (โดยการถ่ายทอด) อันเป็นผู้รับท่ีอยู่ปลายทางโดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษา (Educational Process) ท่ีจัดขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและความจ าเป็น
ของผู้เรียนหรือบุคคลเป้าหมาย ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการน าเทคโนโลยีท่ีได้จากผลงานวิจัยพัฒนาของ
หน่วยงานถ่ายทอดสู่ผู้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ และชุมชน เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยด าเนินการถ่ายทอดในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง การสร้างเครือข่ายกับส่วนราชการสถาบันการศึกษา  และองค์กรส่วน
ท้องถิ่น โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เครือข่ายท่ีสามารถน าองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ลุ่มเป้าหมายต่อ  การน า
เทคโนโลยีให้กับผู้รับการถ่ายทอดท่ีมีความต้องการเพื่อน าเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิต  การจัดนิทรรศการ
และการสาธิตร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงและภายนอก  พร้อมท้ังติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน และน าเทคโนโลยีของหน่วยงานถ่ายทอดสู่ภาคประชาชนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนสามารถน า
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการถ่ายทอดไปพัฒนาการผลิตสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าผลิตผลทาง
การเกษตรของชุมชน เป็นการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทางการ
วิจัย การต้ังค าถามเพื่อการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญในงานวิจัย เป็นการแสวงหาค าตอบในข้อ
สงสัยท่ีนักวิจัยต้องการรู้  
 
การจ าแนกประเภทการให้น้ าพืช 

วันชัย(2555) อธิบายการจ าแนกประเภทการให้น้ าพืชสามารถท าได้หลายวิธี โดยพิจารณาจาก
ระบบการปลูกพืช  ลักษณะของพื้นท่ี ปริมาณน้ าทีมี เวลา แรงงานและเงินลงทุนท่ีมีอยู่ สามารถจ าแนกได้
เป็ น 4 วิธี คือ  

1. การให้น้ าทางผิวดิน (Surface Irrigation) การให้น้ าทางผิวดินเป็นวิธีการให้น้ าท่ีเกษตรกรใช้กันมา
นานแล้ว โดยการปล่อยน้ าให้ ขังหรือไหลไปบนผิวดินแล้วซึมเข้าไปในดินตรงบริเวณท่ีน้ าาขังหรือไหลผ่าน  
แบ่งออกเป็ น 2 ระบบ คือ ระบบให้น้ าไหลไปตามร่องคู (Furrow Systems) และระบบให้น้ าไหลท่วมไป
ตามพื้นท่ีแปลงเพาะปลูก (Flood Systems) ซึ่งแบ่งย่อยเป็น แบบท่วมเป็นผืน (Border) และแบบท่วมเป็ 
นอ่าง (Basin) 
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2. การให้น้ าแบบสปริงเกลอร์ (Sprinkler Irrigation) หรือแบบฝนเทียมเป็นการให้น้ าในระบบท่อท่ี
ต้องการความดันค่อนข้างสูง ประมาณ 2-8 บาร์ (bars) จึงจ าเป็ นต้องใช้เครื่องสูบน้ าท่ีมีความดันสูงและ
ต้องใช้ต้นก าลังท่ีมีขนาดใหญ่ตาม ระยะการฉีด 

3. การให้น้ าแบบใช้น้ าน้อย (Micro Irrigation) เป็ นการให้น้ าในระบบท่อแรงดัน จ่ายน้ าโดยหัวจ่าย
น้ าซึ่งต้องการความดันใช้งานต่ าประมาณ 1-3 บาร์ เช่น มินิสปริงเกลอร์ (Mini sprinkler) หัวพ่นฝอย (Jet 
spray หรือ Microspray) และน้ าหยด (Drip หรือ Trickle) อาจใช้วิธีปล่อยน้ าแบบอาศัยแรงโน้มถ่วง 
(Gravity) ในกรณีท่ีแหล่งน้ าาอยู่ในท่ีสูงกว่าแปลงให้น้ าพอสมควร(12 เมตรขีน้ไป) แต่ปกติต้องใช้เครื่องสูบ
น้ าเพิ่มความดันน้ าในระบบท่อ 

4. การให้น้ าทางใต้ผิวดิน (Sub-surface Irrigation) เป็ นการให้น้ าพืชโดยอาศัยหลักการยกระดับน้ า
ใต้ดินให้เข้าสู่เขตรากซึ่งอาจเป็นการให้น้ าโดยใช้ระบบ คูเปิดหรื อท่อน้ าซึมใต้ผิวดินในสวนผลไม้หรือแปลง
ผัก และมีการประยุกต์วิธีการให้น้ าใต้ผิวดิน ผสมผสานกับการให้น้ าบนผิวดินในสวนผักและผลไม้โดยการ
ส่งน้ าไปขังไว้ในร่องเปิดข้างคันดินท่ีเป็นแปลง ปลูกพืช เพื่อให้น้ าซึมเข้าเขตราก  
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อุปกรณ์และวิธีการ 
 
อุปกรณ์ 
 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ  
 อุปกรณ์การเพาะปลูกพืชไร่ท่ีเกษตรกรใช้ท าการเกษตรภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ของเกษตรกร 
และสภาพทางสังคม 

วิธีการด าเนินการวิจัย แบ่งออกเปน็ 7 ข้ันตอน 
ขั้นตอนที่ 1 วางแผน และ เตรียมการ  
ท าการผสานงานกับ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดอ่างทอง 

ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท าแผน เตรียมการ

ประชุมกลุ่มเกษตรกรโดยมีเป้าหมายท่ีเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเทียนใน อ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภออินทร์

บุรี อ าเภอท่าช้าง อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  เน้นกลุ่ม

เกษตรกรท่ีได้รับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะแล้วเป็นอันดับแรกจัดท า

ทะเบียนรายช่ือเกษตรกร 

        จ าแนกกลุ่มเกษตรกรตามพื้นท่ีปลูกออกเป็น  6 กลุ่ม  ได้แก่ 
- กลุ่มเกษตรกร 5 กลุ่ม จากเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี 
- กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม จากเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง 

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มเกษตรกรทั้ง  คร้ังที่ 1  
โดยมีวิธีการด าเนินการแบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ในทุกพื้นท่ีท้ัง 6 กลุ่มเป้าหมาย 

ขั้นที่ 2.1  ให้สมาชิกแต่ละคนแนะน าตัวแล้วเล่าประสบการณ์ท่ีได้จากการปลูกข้าวโพดเทียนท้ัง
ในทางท่ีเป็นผลดีและเป็นผลเสียจนครบทุกคนโดยมีผู้บันทึกการเล่าประสบการณ์แล้วให้ผู้บันทึกท าการ
สรุปเล่าทบทวนประสบการณ์ให้ฟังเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนรู้ 

ขั้นที่ 2.2  ท าการคัดเลือกกล้ันกรองประสบการณ์ความรู้ท่ีคิดว่าเช่ือมโยงเกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
ผลผลิตและสามารถท าการบูรณาการกับเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะได้ มาจัดให้เป็นระบบ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เข้ากับวิธีการปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆในการดูแลรักษาตามระยะการเจริญเติบโตของพืช 
โดยวิธีการปฏิบัติดังกล่าวต้องได้รับการยอมรับจากกลุ่มว่าสามารถน าไปปฏิบัติได้ มี 4 กิจกรรม  
วัตถุประสงค์ และวิธีการดัง ตารางท่ี 1 
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 ตารางท่ี 1   กิจกรรม  วัตถุประสงค์ และวิธีการน าไปปฏิบัติได้ต้องได้รับการยอมรับจากกลุ่มว่า 
                สามารถน าไปปฏิบัติได้ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ 
A มีผลผลิตตรงตามความต้องการของ

ตลาดสร้างความมั่นคงให้ระบบการ
ปลูกข้าวโพดเทียน 

จัดการประชุมระหว่างผู้ค้ากับเกษตรกร
เพื่อจัดท าแผนการปลูกข้าวโพดเทียน 

B เก็บเกี่ยวได้ฝักข้าวโพดท่ีมีคุณภาพดี
เหมาะส าหรับการบริโภคฝักสด 

พาดฟางสีในวันแรกที่ปรากฏไหม 
 

C เพิ่มผลผลิตข้าวโพดเทียนจาก
ข้าวโพดฝักท่ีสอง 

ถอดยอด ร่วมกับการดูแลรักษา 
 

D ลดการสูญเสียเนื่องจากข้าวโพดติด
เมล็ดไม่เต็มฝักหรือฝักหลอเกิดใน
สภาพท่ีมีอากาศร้อนจัดได้ 

เรียนรู้สู่การปฏิบัติ ท าการปลูกจาก
เกษตรกรต้นแบบ 

หมายเหตุ  เนื่องจากในหลายพื้นท่ีเกิดภัยแล้ง หรือมีประกาศทางราชการห้ามเกษตรกร 
    ท าการสูบน้ าเข้าพื้นท่ีท าการเกษตร  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการเปล่ียนแปลงได้ 
    ตามสภาพแวดล้อมโดยยึดถือตามสภาพกายภาพและความพร้อมในการด าเนินการของ

เกษตรกรเป็นหลัก 
 
ขั้นที่ 2.3  ท าการคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกในกลุ่มท่ีปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะเพื่อน าวิธีการ

จากขั้นท่ี 2.2 ไปปฏิบัติ 
 
ขั้นตอนที่ 3 ท าการปลูกคร้ังที่ 1  
          ท าการปลูกในพื้นท่ีปลูกข้าวโพดของเกษตรกรท่ีได้รับการคัดเลือกจากประชุมกลุ่ม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ครั้งท่ี 1 จ านวนอย่างน้อย 1 แปลงต่อหนึ่งกลุ่ม ตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน ขั้นตอนที่ 1 กิจ
กรรรม A แต่ละแปลงย่อยใช้พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1 งานรวม 4 แปลงบ่อยส าหรับ กิจกรรม B และ C และ D 
แต่ละแปลงมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตรหรือ 2 งานแบ่งพื้นท่ีออกเป็นแปลงย่อย 2 แปลงๆ ละ 1 
งาน ท าการสุ่มให้พื้นท่ีแปลงย่อยส่วนท่ีหนึ่งท าการปฏิบัติด้วยวิธีการที่เกษตรเคยปฏิบัติและแปลงย่อยส่วน
ท่ีสองท าการปฏิบัติด้วยวิธีการ ตามกิจกรรม B หรือ กิจกรรม C หรือ กิจกรรม D ความสัมพันธ์ระหว่าง 
กลุ่มเกษตรกร กับกิจกรรม 
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ขั้นตอนที่ 4 ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร้ังที่ 2  
ท าเช่นเดียวกับประชุมกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ ครั้งท่ี 1 เพียงแต่ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มา

จากข้อสรุปผลการปลูกในขั้นตอนท่ีสาม  

ขั้นตอนที่ 5 ท าการปลูกคร้ังที่ 2 (ด าเนินการในปีที่ 2) 
เช่นเด่ียวกับการปลูกครั้งท่ี 2 โดยใช้ความรู้จากการ ประชุมกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ ครั้งท่ี 2 จาก

ขั้นตอนท่ี 3 มีการบูรณาการกิจกรรม A ,B และ C เข้าไว้ด้วยกันในโดยท าการปลูกเพียงครั้งเดียวในพื้นท่ี 
1 ไร่ แบ่งเป็น 4 แปลงย่อยแปลง 1งาน แต่ละแปลงย่อยแบ่งปลูก ห่างกัน แปลงละ  4 – 7 วัน 

ขั้นตอนที่ 6 ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร้ังที่ 3  
โดยน าวิธีการด าเนินการและความรู้จากขั้นตอนท่ี 2 ถึง ขั้นตอนท่ี 5 มาใช้  หาข้อสรุปเป็นวิธีการ

ปฏิบัติจากการบูรณาการเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะกับ เกษตรกรในพื้นท่ีปลูกท่ีท าให้ได้ผล
ผลิตเพิ่มข้ึน 

ขั้นตอนที่ 7 สรุปผล และถ่ายทอดผล  
ตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   

การเปล่ียบเทียบค่าเฉล่ีย 2 วิธีการโดยใช้  t-test 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะแบบมีส่วนร่วมภายใต้สภาพและปัญหาของ

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรจ านวน 6 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 กลุ่มเกษตรกร ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
2 กลุ่มเกษตรกร บางกระบือ เมืองสิงห์ สิงห์บุรี 
3 กลุ่มเกษตรกร น้ าตาล-ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
4 กลุ่มเกษตรกร ถอนสมอ-โพกรวม ท่าช้าง สิงห์บุรี 
5 กลุ่มเกษตรกร โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 
6 กลุ่มเกษตรกร องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง 

 
ระยะเวลาท าการวิจัย  

เริ่มท าการวิจัยเดือน    ตุลาคม  พ.ศ. 2556  ถึง  สิงหาคม พ.ศ.  2559 
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ผลการทดลอง 

 
 ผลการทดลองมีสองส่วน ส่วนแรกด าเนินการระหว่างปี 2557-2558 เริ่มจากการวางแผน 
เตรียมการ  ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 หาวิธีการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับ แล้วท าการ
ปลูก ความรู้ที่ได้จากการปลูกน าไปสู่ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที ่2 ส่วนที่สองด าเนินการต่อ
จากส่วนแรกระหว่างปี 2558-2559 ท าการปลูกครั้งที่ 2 แล้วน าความรู้ที่ได้จากการปลูกน าไปสู่การ
ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหาข้อสรุป 

ผลการทดลองระหว่างปี 2557-2558 

ขั้นตอนที่ 1 วางแผน และ เตรียมการ  
ท าการผสานงานกับ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง 

ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าแผน เตรียมการ
ประชุมกลุ่มเกษตรกรโดยมีเป้าหมายที่เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเทียนใน อ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอ
อินทร์บุรี อ าเภอท่าช้าง อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  
เน้นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะแล้วเป็นอันดับ
แรกจัดท าทะเบียนรายชื่อเกษตรกร 

        จ าแนกกลุ่มเกษตรกรตามพ้ืนที่ปลูกออกเป็น  6 กลุ่ม  ได้แก่ 
- กลุ่มเกษตรกร 5 กลุ่ม จากเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี 
- กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม จากเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง 
พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะแบบมีส่วนร่วมภายใต้สภาพและปัญหาของ

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรจ านวน 6 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 กลุ่มเกษตรกร ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
2 กลุ่มเกษตรกร บางกระบือ-โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 
3 กลุ่มเกษตรกร น้ าตาล-ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
4 กลุ่มเกษตรกร ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี 
5 กลุ่มเกษตรกร โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 
6 กลุ่มเกษตรกร องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง 

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มเกษตรกรทั้ง 6 กลุ่ม ครั้งที่ 1  
โดยมีวิธีการด าเนินการแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ในทุกพ้ืนที่ทั้ง 6 กลุ่มเป้าหมาย 

ขั้นที่ 2.1  ให้สมาชิกแต่ละคนแนะน าตัวแล้วเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการปลูกข้าวโพด
เทียนทั้งในทางท่ีเป็นผลดีและเป็นผลเสียจนครบทุกคนโดยมีผู้บันทึกการเล่าประสบการณ์แล้วให้ผู้ 
บันทึกท าการสรุปเล่าทบทวนประสบการณ์ให้ฟังเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนรู้ 
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ขั้นที่ 2.2  ท าการคัดเลือกกลั้นกรองประสบการณ์ความรู้ที่คิดว่าเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการ
เพ่ิมผลผลิตและสามารถท าการบูรณาการกับเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะได้ มาจัดให้
เป็นระบบน าไปสู่การปฏิบัติให้เข้ากับวิธีการปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆในการดูแลรักษาตามระยะการ
เจริญเติบโตของพืช โดยวิธีการปฏิบัติดังกล่าวต้องได้รับการยอมรับจากกลุ่มว่าสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
มี 4 กิจกรรม  วัตถุประสงค์ และวิธีการดัง ตารางที่ 2 

ตารางที่  2  วิธีการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มว่าสามารถน าไปปฏิบัติ 

กลุ่มที่ ต าบล วิธีการปฏิบัติ 
1 กลุ่มเกษตรกร ทับยา ถอดยอด ฉีดฮอร์โมน  
2 กลุ่มเกษตรกร บางกระบือ ถอดยอด ฉีดฮอร์โมน วันปลูก 
3 กลุ่มเกษตรกร น้ าตาล-ท่างาม ถอดยอด ฉีดฮอร์โมน วันปลูก 
4 กลุ่มเกษตรกร ถอนสมอ-โพกรวม วันปลูก ปุ๋ยนาโน ปุ๋ยเคมี 
5 กลุ่มเกษตรกร โพทะเล    เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ย 46-0-0 กับ ปุ๋ย15-15-15 
6 กลุ่มเกษตรกร องครักษ์ การใช้สารสกัดจากสาบเสือ  

 
ขั้นที่ 2.3  ท าการคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกในกลุ่มที่ปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะเพื่อน า

วิธีการจากข้ันที่ 2.2 ไปปฏิบัติดัง ตารางที่ 3 

  ตารางท่ี 3 รายชื่อตัวแทนจากสมาชิกในกลุ่มท่ีปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะเพ่ือน าวิธีการจาก 
                ขั้นที่ 2.2 ไปปฏิบัติ 

กลุ่ม
ที ่ ชื่อ – สกุล 

ที่อยู่ 
เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นายวีรยุทธ ภู่ชัย 43/2 1 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
2 นายปิยะวัฒน์  แดงแล้ว 137 5 บางกระบือ เมืองสิงห์ สิงห์บุรี 
 นางสมพิศ   เชตุพันธุ์ 77 3 โพกรวม เมืองสิงห์ สิงห์บุรี 
3 นางวาสนา พลกุล    15/2 2 น้ าตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
 นายวิสัย แสงสน 70/1 8 ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 
4 นางกัญญา พานนาค 80/3 5 ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี 
 นายประลอง ด ารงค์รัตน์ 101/2 4 ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี 
5 นางฉลาด   วงษ์สุวรรณ   8/3 8 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 
 นางรัตนา ศูนย์จันทร์ 28/3 8 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 
6 นายสุชาติ กวางทอง 10 3 องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง 
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ขั้นตอนที่ 3 ท าการปลูกครั้งที่ 1  
ท าการปลูกในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดของเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจากประชุมกลุ่ม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน ขั้นตอนที่ 1 
วิธีการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มว่าสามารถน าไปปฏิบัติได้ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ที่จากการปฏิบัติจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยลักษณะความสูงของต้น และองค์ประกอบของผลผลิต
ข้าวโพด เทียนบ้านเกาะของกลุ่มเกษตรกรดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเกษตรกร ต าบลทับยา อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
ท าการปลูกใน 2 วันปลูก คือ (ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4 ) 

1.1  ปลูกในวันที่ 3 มีนาคม 2557 มี 2 การทดลอง คือ 
1.1.1 เปรียบเทียนการปลูกตามปกติ(ไม่ถอดยอด)กับการถอดยอดเกสรตัวผู้ปรากฏ

ว่าทุกลักษณะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ยกเว้น ลักษณะจ านวนใบต่อต้น จ านวนฝักต่อต้นที่การ
ปลูกตามปกติได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า ขณะที่ ลักษณะความยาวปีกฝัก น้ าหนักฝักรวมก้าน หลังปอก (กรัม) 
และน้ าหนักเฉพาะฝักหลังปอกท่ีการถอดยอดเกสรตัวผู้ให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 

1.1.2  เปรียบเทียนการปลูกตามปกติ(ไม่ฉีดฮอร์โมน)กับการฉีดฮอร์โมน(รายละเอียด
ในภาคผนวก)ปรากฏว่าทุกลักษณะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ยกเว้น ลักษณะความสูงของต้น ที่
การปลูกตามปกติ(ไม่ฉีดฮอร์โมน)ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าการฉีดฮอร์โมน ขณะที่ จ านวนฝักต่อต้น ฉีดฮอร์โมน
ให้ค่าเฉลี่ยสูงมีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง    

1.2 ปลูกในวันที่ 25 มีนาคม 2557 เปรียบเทียบการปลูกตามปกติ(ไม่ฉีดฮอร์โมน)กับการ
ฉีดฮอร์โมน(รายละเอียดในภาคผนวก)ปรากฏว่าทุกลักษณะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 

 
2. กลุ่มเกษตรกรต าบลบางกระบือและต าบลโพกรวม อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัด

สิงห์บุรี  
มี 3 การทดลอง ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 5  คือ  

2.1 ท าการปลูกในที่ 1 พฤศจิกายน 2557 มี 2 การทดลอง คือ 
2.1.1 เปรียบเทียนการปลูกตามปกติ(ไม่ถอดยอด)กับการถอดยอดเกสรตัวผู้ปรากฏ

ว่าทุกลักษณะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ยกเว้น ลักษณะน้ าหนักเฉพาะฝักหลังปอก ที่การปลูก
ตามปกติได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า ขณะที่ ลักษณะความยาวปีกฝัก และความกว้างของฝักที่การถอดยอดเกสร
ตัวผู้ให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 

1.1.2  เปรียบเทียนการปลูกตามปกติ(ไม่ฉีดฮอร์โมน)กับการฉีดฮอร์โมน(รายละเอียด
ในภาคผนวก)ปรากฏว่าทุกลักษณะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ยกเว้น  ลักษณะส่วนไม่ติดเมล็ด ที่
การฉีดฮอร์โมนให้ค่าเฉลี่ยสูงมีความแตกต่างกันในทางสถิติ  

   2.2 ท าการปลูกเปรียบเทียบระหว่างการปลูกในวันปลูกที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 กับ 
การปลูกในวันปลูกท่ี 2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ปรากฏว่าทุกลักษณะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 
ยกเว้น ลักษณะความกว้างฝักหลังปอก การปลูกในวันปลูกที่ 1 ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า ขณะที่     ลักษณะ
ความสูงของต้น  และ น้ าหนักฝักรวมก้านก่อนปอก การปลูกในวันปลูกท่ี 2 ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 
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ตารางท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสูงของต้น และองค์ประกอบของผลผลิตข้าวโพด     
               เทียนบ้านเกาะของกลุ่มเกษตรกร ต าบลทับยา อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ปลูกวันที่ 3 มีนาคม 2557 25 มีนาคม 2557 

ลักษณะ 
ไม่ถอด
ยอด 

ถอดยอด 
ไม่ฉีด

ฮอร์โมน 
ฉีดฮอร์โมน 

ไม่ฉีด
ฮอร์โมน 

ฉีดฮอร์โมน 

ความสูงของต้น  (ซม.) 127.44 118.88 ns 125.39 116.17 * 111.1 111 ns 

จ านวนใบต่อต้น(ใบ) 9.06 8.18 * 8.47 8.28 ns 7.6 7.2 ns 

จ านวนฝักต่อต้น (ฝัก) 1.75 1.41 * 1.31 1.67 ** 1.1 1.2 ns 
ความยาวฝัก 
ก่อนปอก (ซม.) 

34 31.68 ns 33.22 31.17 ns 31.5 33.2 ns 

ความกว้างฝัก 
ก่อนปอก (ซม.) 

3.39 3.32 ns 3.45 3.23 ns 3.38 3.48 ns 

น้ าหนักฝักรวมก้าน 
ก่อนปอก (กรัม) 

86.81 83.82 ns 87.28 81.69 ns 80.9 79.7 ns 

ความยาวปีกฝัก (ซม.) 2.31 4.47 * 4.18 3.81 ns 7.15 5.65 ns 
ความยาวฝัก 
หลังปอก (ซม.) 

23.38 26.63 ns 27.17 24.64 ns 25.2 26.1 ns 

ความกว้างฝัก 
หลังปอก (ซม.) 

2.28 2.72 ns 2.68 2.56 ns 2.63 2.67 ns 

ความยาว 
ก้านฝัก (ซม.) 

11.88 13.57 ns 13.47 12.92 ns 13.65 13.9 ns 

ส่วนไม่ติดเมล็ด (ซม.) 2.06 2.2 ns 2.39 1.94 ns 0.95 1.4 ns 
น้ าหนักฝักรวมก้าน 
หลังปอก (กรัม) 

44.63 56 * 54.97 51.97 ns 56.4 58.5 ns 

น้ าหนักเฉพาะฝัก หลัง
ปอก (กรัม) 

35.06 45.14 * 44.39 41.42 ns 44.3 47.2 ns 

จ านวน แถว / ฝัก 
(แถว) 

6.88 7.68 ns 7.61 7.39 ns 8.2 7.6 ns 

จ านวน เมล็ด / แถว  
(เมล็ด) 

18.44 21.68 ns 21.69 20.22 ns 18.2 18.9 ns 

หมายเหตุ     ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ    
                    * หมายถึง ค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างกันในทางสถิติ   
                  ** หมายถึง ค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง    
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ตารางท่ี 5  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสูงของต้น และองค์ประกอบของผลผลิตข้าวโพดเทียน    
              บ้านเกาะของกลุ่มเกษตรกร ต าบลบางกระบือ และ ต าบลโพกรวม อ าเภอเมืองสิงห์บุรี   
              จังหวัดสิงห์บุรี 

วันที่ปลูก 1 พฤศจิกายน 2557 วันปลูก 1 วันปลูก 2 

ลักษณะ 
ไม่ถอด
ยอด 

ถอดยอด 
ไม่ฉีด

ฮอร์โมน 
ฉีดฮอร์โมน 

1 
กรกฎาคม 

2557 

5 กรกฎาคม 
2557 

ความสูงของต้น  (ซม.) 141.85 139.35 ns 139.73 141.48 ns 123.9 147.6 ** 

จ านวนใบ/ต้น(ใบ) 7.45 7.60 ns 7.48 7.58 ns 8.2 8.6 ns 
จ านวน ฝัก/ต้น (ฝัก) 1.03 1.00 ns 1.03 1.00 ns 1.8 1.5 ns 
ความยาวฝัก 
ก่อนปอก (ซม.) 

28.53 29.96 ns 29.28 29.21 ns 30.5 37.4 ns 

ความกว้างฝัก 
ก่อนปอก (ซม.) 

3.74 3.63 ns 3.69 3.68 ns 3.28 3.25 ns 

น้ าหนักฝักรวมก้านก่อน
ปอก (กรัม) 

89.13 84.10 ns 84.58 88.65 ns 85.1 113.4 * 

ความยาวปีกฝัก (ซม.) 2.05 2.68 ** 2.33 2.41 ns 4.67 8.55 ns 
ความยาวฝัก 
หลังปอก (ซม.) 

23.40 24.08 ns 23.65 23.83 ns 28.15 33.7 ns 

ความกว้างฝัก 
หลังปอก (ซม.) 

3.11 3.00 * 3.08 3.03 ns 2.85 2.54 * 

ความยาว 
ก้านฝัก (ซม.) 

9.70 10.73 ns 10.38 10.05 ns 12.56 18.7 ns 

ส่วนไม่ติดเมล็ด (ซม.) 1.63 1.99 ns 1.58 2.04 * 1.33 1.75 ns 
น้ าหนักฝักรวมก้าน หลัง
ปอก (กรัม) 

62.60 57.80 ns 59.38 61.03 ns 62.8 77.3 ns 

น้ าหนักเฉพาะฝัก หลัง
ปอก (กรัม) 

55.05 49.70 * 50.70 54.05 ns 54.6 60.5 ns 

จ านวน แถว / ฝัก (แถว) 8.20 8.28 ns 8.13 8.35 ns 8.2 9.2 ns 
จ านวน เมล็ด / แถว  
(เมล็ด) 

26.70 24.45 ns 25.73 25.43 ns 27.1 23.8 ns 

หมายเหตุ  ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ    
                * หมายถึง ค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างกันในทางสถิติ   
              ** หมายถึง ค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง    
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3. กลุ่มเกษตรกร ต าบลท่างาม ต าบลน้ าตาล อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ท าการปลูกในที่ 4 พฤศจิกายน 2557 มี 2 การทดลอง ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 6

คือ 
3.1 เปรียบเทียนการปลูกตามปกติ(ไม่ถอดยอด)กับการถอดยอดเกสรตัวผู้ปรากฏว่าทุก

ลักษณะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ยกเว้น ลักษณะน้ าหนักฝักรวมก้านก่อนที่การถอดยอดเกสร
ตัวผู้ให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 

3.2  เปรียบเทียนการปลูกตามปกติ(ไม่ฉีดฮอร์โมน)กับการฉีดฮอร์โมน(รายละเอียดใน
ภาคผนวก)ปรากฏว่าทุกลักษณะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ยกเว้น ลักษณะความยาวปีกฝัก ที่
การฉีดฮอร์โมนให้ค่าเฉลี่ยสูงมีความแตกต่างกันในทางสถิติ 

 
4. กลุ่มเกษตรกร ต าบลถอนสมอ  อ าเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี 

มี 4 การทดลอง ท าการปลูกใน 6 วันปลูก ผลการวิเคราะห์ปรากฏดัง  
4.1 ท าการปลูกเปรียบเทียบระหว่างการปลูกในวันปลูกที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2557  

การปลูกในวันปลูกที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2557  และการปลูกในวันปลูกที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 
(ภาพท่ี 1) ปรากฏว่าทุกลักษณะค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  

 

 
 
ภาพที่ 1   การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสูงของต้น และองค์ประกอบของผลผลิตข้าวโพด 
               เทียนบ้านเกาะของกลุ่มเกษตรกร ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
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ตารางท่ี 6  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสูงของต้น และองค์ประกอบของผลผลิตข้าวโพด 
               เทียนบ้านเกาะของกลุ่มเกษตรกร ต าบลน้ าตาล อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

 
วันที่ปลูก 4 พฤศจิกายน 2557 

ลักษณะ 
ไม่ถอด
ยอด 

ถอดยอด 
 ไม่ฉีด

ฮอร์โมน 
ฉีด

ฮอร์โมน 
 

ความสูงของต้น  (ซม.) 124.2 118.85 ns 129.8 126 ns 
จ านวน ใบ/ต้น(ใบ) 7.15 7.3 ns 7.45 7.45 ns 
จ านวนฝัก/ต้น (ฝัก) 1 1.05 ns 1 1.05 ns 
ความยาวฝักก่อนปอก (ซม.) 24.15 25.4 ns 26.9 26 ns 
ความกว้างฝักก่อนปอก (ซม.) 3.29 3.2 ns 3.55 3.65 ns 
น้ าหนักฝักรวมก้านก่อนปอก (กรัม) 74.05 80.2 * 84.05 79.75 ns 
ความยาวปีกฝัก (ซม.) 1.75 2.2 ns 1.53 2.13 * 
ความยาวฝักหลังปอก (ซม.) 19.45 20.61 ns 21.73 20.85 ns 
ความกว้างฝัก 
หลังปอก (ซม.) 

2.88 2.8 ns 3.03 3.05 ns 

ความยาว 
ก้านฝัก (ซม.) 

4.05 5.2 ns 7.78 7.93 ns 

ส่วนไม่ติดเมล็ด (ซม.) 1.7 2.05 ns 1.83 1.68 ns 
น้ าหนักฝักรวมก้าน หลังปอก (กรัม) 63.5 61.3 ns 65.5 78.7 ns 
น้ าหนักเฉพาะฝัก หลังปอก (กรัม) 61.8 60 ns 60.85 56.75 ns 
จ านวน แถว / ฝัก (แถว) 8.2 8.2 ns 8.3 8.1 ns 
จ านวน เมล็ด / แถว  (เมล็ด) 22 20.45 ns 23.5 23 ns 

หมายเหตุ  ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ    
                         * หมายถึง ค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างกันในทางสถิติ   
                         ** หมายถึง ค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง    

 
4.2  เปรียบเทียนการปลูกตามปกติ(ไม่ถอดยอด)กับการถอดยอดเกสรตัวผู้ มี 3 การ

ทดลอง ท าการปลูก 3 ครั้ง (ตารางที่ 7) คือ 
4.2.1 เปรียบเทียนการปลูกตามปกติ(ไม่ถอดยอด)กับการถอดยอดเกสรตัวผู้ท าการ

ปลูกครั้งที่ 1  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ปรากฏว่าทุกลักษณะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ยกเว้น 
ลักษณะน้ าหนักฝักรวมก้านก่อนปอกค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างกันในทางสถิติ    และลักษณะความยาว
ฝักก่อนปอก ความยาวปีกฝัก ความยาวฝักหลังปอก ความยาวก้านฝัก และส่วนปลายฝักที่ไม่ติดเมล็ด ที่
ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 

4.2.2 เปรียบเทียนการปลูกตามปกติ(ไม่ถอดยอด)กับการถอดยอดเกสรตัวผู้ท าการ
ปลูกครั้งที่ 2  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ปรากฏว่าทุกลักษณะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ยกเว้น 
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ลักษณะน้ าหนักฝักรวมก้านก่อนปอกค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างกันในทางสถิติ    และ ลักษณะความสูง
ของต้น  น้ าหนักฝักรวมก้านหลังปอก  น้ าหนักฝักหลังปอก และจ านวนเมล็ดต่อแถว ที่ค่าเฉลี่ยมีความ
แตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 

4.2.3 เปรียบเทียนการปลูกตามปกติ(ไม่ถอดยอด)กับการถอดยอดเกสรตัวผู้ท าการ
ปลูกครั้งที่ 3  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ปรากฏว่าทุกลักษณะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ยกเว้น 
ลักษณะจ านวนฝักต่อต้น และความยาวปีกฝัก ที่ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันในทางสถิติ     

4.3  เปรียบเทียนการปลูกใส่ปุ๋ยนาโน(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก)กับการใส่ปุ๋ยเคมีดัง
ตารางที่ 8 ท าการปลูกวันที่ 12 , 14 และ 16 มิถุนายน 2557 ปรากฏว่าทุกลักษณะไม่มีความแตกต่าง
กันในทางสถิติ ยกเว้น ลักษณะจ านวนใบต่อต้นที่ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันในทางสถิติ     

 

5. กลุ่มเกษตรกร ต าบลโพทะเล  อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
         มี 2 การทดลอง ท าการปลูกในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ผลการวิเคราะห์ปรากฏดัง 

ตารางที่ 9 
5.1 เปรียบเทียนการปลูกตามปกติ(ไม่ถอดยอด) กับการถอดยอดเกสรตัวผู้ท า ปรากฏว่า

ทุกลักษณะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ยกเว้น ลักษณะน้ าหนักฝักรวมก้านก่อนปอกค่าเฉลี่ย มี
ความแตกต่างกันในทางสถิติ    และลักษณะความยาวฝักก่อนปอก ความยาวปีกฝัก ความยาวฝักหลัง
ปอก ความยาวก้านฝัก และส่วนปลายฝักท่ีไม่ติดเมล็ด ที่ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง 

5.2  เปรียบเทียนการปลูกโดยใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 กับใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15 ปรากฏว่าทุก
ลักษณะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ยกเว้น ลักษณะความกว้างฝักหลังปอก ที่ค่าเฉลี่ยมีความ
แตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 

 

    6. กลุ่มเกษตรกร ต าบลองครักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
ท าการปลูกใน 2 วันปลูก รวม 2 การทดลอง ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 10  
6.1  ปลูกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 เปรียบเทียนการปลูกตามปกติ(ไม่ฉีดพ่นสารสกัด

สาบเสือ)กับฉีดพ่นสารสกัดสาบเสือ(รายละเอียดสารสกัดสาบเสือในภาคผนวก)ปรากฏว่าทุกลักษณะไม่
มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ยกเว้น ลักษณะความยาวก้าน ที่ท าการฉีดพ่นสารสกัดสาบเสือค่าเฉลี่ย
สูงกว่า 

6..2 ปลูกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เปรียบเทียบการปลูกตามปกติ(ไม่ฉีดพ่นสารสกัด
สาบเสือ)กับฉีดพ่นสารสกัดสาบเสือปรากฏว่าทุกลักษณะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ ยกเว้น  
ลักษณะความสูงของต้น ความกว้างฝักก่อนปอก ความกว้างฝักลังปอก น้ าหนักฝักหลังปอกและจ านวน 
เมล็ดต่อแถว  ที่การฉีดพ่นสารสกัดสาบเสือได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง    
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ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสูงของต้น และองค์ประกอบของผลผลิตข้าวโพดเทียบ    
              บ้านเกาะของกลุ่มเกษตรกร ต าบลน้ าตาล อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี ในวันปลูก 
              ต่างกัน 

วันที่ปลูก 3 กมุภาพันธ์ 58 20 กุมภาพันธ์ 58 24 กุมภาพันธ์ 58 

ลักษณะ 
ไม่ถอด
ยอด 

ถอดยอด 
ไม่ถอด
ยอด 

ถอดยอด 
ไม่ถอด
ยอด 

ถอดยอด 

ความสูงของต้น  (ซม.) 117 118 ns 134 121 ** 114.58 114.58 ns 
จ านวนใบต่อต้น(ใบ) 8 7.48 ns 8.5 7.68 ns 7.58 8.17 ns 
จ านวนฝักต่อต้น (ฝัก) 1.65 2.18 ns 1.9 1.83 ns 1.42 1.92 * 
ความยาวฝักก่อนปอก 
(ซม.) 

32.4 48 ** 32.6 34.3 ns 34.67 32.5 ns 

ความกว้างฝักก่อนปอก
(ซม.) 

3.48 3.53 ns 3.51 3.33 ns 3.38 3.1 ns 

น้ าหนักฝักรวมก้านก่อน
ปอก (กรัม) 

99.7 107 * 107 101 * 103.92 94.17 ns 

ความยาวปีกฝัก (ซม.) 6.73 9.71 ** 4.75 5.03 ns 5.88 3.37 * 
ความยาวฝักหลังปอก 
(ซม.) 

27.9 32.3 ** 26.3 25.1 ns 27.33 21.38 ns 

ความกว้างฝักหลังปอก 
(ซม.) 

2.77 2.64 ns 2.61 2.31 ns 2.56 2.02 ns 

ความยาวก้านฝัก (ซม.) 14.1 18.5 ** 12.6 13.2 ns 13.51 10.42 ns 
ส่วนของฝักที่ไม่ติดเมล็ด 
(ซม.) 

4.75 1.69 ** 2.15 2.11 ns 2.13 1.9 ns 

น้ าหนักฝักรวมก้าน หลัง
ปอก (กรัม) 

63.9 64.2 ns 65.9 55.4 ** 65.5 52.17 ns 

น้ าหนักฝักหลังปอก 
(กรัม) 

52.1 48.8 ns 52.3 43.1 ** 51.42 40.83 ns 

จ านวน แถว ต่อ ฝัก 
(แถว) 

8.2 8.2 ns 7.9 7.2 ns 8.5 6.67 ns 

จ านวนเมล็ดต่อ แถว  
(เมล็ด) 

22 20.45 ns 22.6 18.9 ** 20.42 17.08 ns 

หมายเหตุ  ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ    
                    * หมายถึง ค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างกันในทางสถิติ   
                  ** หมายถึง ค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง    
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ตารางท่ี 8  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสูงของต้น และองค์ประกอบของผลผลิตข้าวโพด      
              เทียนบ้านเกาะของกลุ่มเกษตรกร ต าบลถอนสมอ  อ าเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี 

 
ลักษณะ ปุ๋ยนาโน ปุ๋ยเคมี  

ความสูงของต้น   (ซม.) 138.33 136.28 ns 
จ านวนใบต่อต้น   (ใบ) 9.46 9.03 * 
จ านวน ฝักต่อต้น  (ฝัก) 1.14 1.25 ns 
ความยาวฝัก ก่อนปอก (ซม.) 28.28 28.63 ns 
ความกว้างฝัก ก่อนปอก (ซม.) 4.93 3.29 ns 
น้ าหนักฝักรวมก้าน ก่อนปอก (กรัม) 79.86 84.29 ns 
ความยาวปีกฝัก (ซม.) 3.40 2.93 ns 
ความยาวฝักหลังปอก (ซม.) 23.27 24.14 ns 
ความกว้างฝัก หลังปอก (ซม.) 2.70 3.14 ns 

ความยาวก้านฝัก (ซม.) 10.38 10.62 ns 
ส่วนไม่ติดเมล็ด (ซม.) 1.68 1.72 ns 
น้ าหนักฝักรวมก้านหลังปอก (กรัม) 57.28 62.19 ns 
น้ าหนักเฉพาะฝักหลังปอก (กรัม) 48.39 53.09 ns 
จ านวน แถวต่อ ฝัก (แถว) 8.49 8.45 ns 
จ านวน เมล็ด / แถว  (เมล็ด) 20.97 21.99 ns 

             หมายเหตุ  ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ    
                                * หมายถึง ค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างกันในทางสถิติ   
                             ** หมายถึง ค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง    
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ตารางท่ี 9  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสูงของต้น และองค์ประกอบของผลผลิต 
              ข้าวโพดเทียนบ้านเกาะของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ต าบลโพทะเล  
              อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

ปลูกวันที่ 24 มิถุนายน 2558 

ลักษณะ ไม่ถอดยอด ถอดยอด 
 ปุ๋ยสูตร  

46-0-0 
ปุ๋ยสุตร 

 15-15-15 
 

ความสูงต้น (ซม.) 135.89 129.58 ns 135.05 132.95 ns 
จ านวนใบต่อต้น (ใบ) 8.44 9.5 ns 9.57 8.75 ns 
จ านวนฝักต่อต้น (ฝัก) 1.42 1.39 ns 1.38 1.55 ns 
ความยาวฝักก่อนปอก (ซม.) 30 26.48 ns 26.87 27.50 ns 
ความกว้างก่อนปอก (ซม.) 3.13 3.24 ns 3.19 3.13 ns 
น้ าหนักฝักรวมก้านก่อนปอก 
(กรัม) 

87.67 77.99 ns 74.15 81.42 ns 

ความยาวปีกฝัก (ซม.) 2.63 1.83 ns 5.54 3.20 ns 
ความยาวฝักหลังปอก (ซม.) 20.51 23.79 ns 20.33 21.88 ns 
ความกว้างฝักหลังปอก (ซม.) 2.48 2.4 ns 2.57 2.13 ** 
ความยาวก้าน (ซม.) 8.62 10.23 ns 8.25 8.40 ns 
ส่วนไม่ติดเมล็ด (ซม.) 1.93 1.58 ns 1.69 1.75 ns 
น้ าหนักฝักรวมก้านหลังปอก 
(กรัม) 

50.62 54.21 ns 53.25 48.65 ns 

น้ าหนักเฉพาะฝักหลังปอก 
(กรัม) 

4.57 46.86 ns 45.62 42.40 ns 

จ านวนแถว/ฝัก (แถว) 7.62 7.47 ns 7.97 7.10 ns 
จ านวนเมล็ด/แถว (เมล็ด) 22.36 21.83 ns 23.33 21.90 ns 
             หมายเหตุ  ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ    
                              * หมายถึง ค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างกันในทางสถิติ   
                             ** หมายถึง ค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง    
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     ตารางที่ 10  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสูงของต้น และองค์ประกอบของผลผลิตข้าวโพด 
                      เทียนบ้านเกาะของกลุ่มเกษตรกร ต าบลองครักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

วันทีป่ลูก 25 พฤษภาคม 2557 30 พฤษภาคม 2557 

ลักษณะ 
ไม่ฉีด

สาบเสือ 
ฉีด

สาบเสือ 
 

ไม่ฉีด
สาบเสือ 

ฉีด
สาบเสือ 

 

ความสูงของต้น   (ซม.) 145.27 147.97 ns 143.87 164.71 ** 
จ านวน ใบต่อ ต้น   (ใบ) 8.00 7.97 ns 7.83 7.57 ns 
จ านวน ฝัก ต่อ ต้น  (ฝัก) 1.93 2.16 ns 1.70 2.10 ns 
ความยาวฝักก่อนปอก (ซม.) 36.18 38.87 ns 34.80 34.51 ns 
ความกว้างฝักก่อนปอก (ซม.) 3.37 3.37 ns 2.72 3.04 ** 
น้ าหนักฝักรวมก้านก่อนปอก 
(กรัม) 

96.63 95.23 ns 90.17 96.80 ns 

ความยาวปีกฝัก (ซม.) 5.08 7.35 ns 6.73 6.67 ns 
ความยาวฝักหลังปอก (ซม.) 31.03 33.67 ns 28.47 32.65 ns 
ความกว้างฝักลังปอก (ซม.) 2.64 2.61 ns 2.02 2.43 ** 
ความยาวกา้น (ซม.) 17.43 20.99 * 16.67 17.73 ns 
ส่วนไม่ติดเมล็ด (ซม.) 1.69 2.12 ns 2.27 2.68 ns 
น้ าหนักฝักรวมก้านหลังปอก 
(กรัม) 

- - - 55.90 65.50 ns 

น้ าหนักฝักหลังปอก (กรัม) 63.40 61.53 ns 41.47 52.23 ** 
จ านวนแถวต่อ ฝัก (แถว) 8.27 7.73 ns 7.73 8.27 ns 
จ านวนเมล็ดต่อ แถว  (เมล็ด) 22.37 20.87 ns 21.33 26.67 ** 

             หมายเหตุ  ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ    
                              * หมายถึง ค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างกันในทางสถิติ   
                             ** หมายถึง ค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง    
 

จากตารางที่ 4 ถึง ตารางที่ 10 ลักษณะค่าเฉลี่ยจ านวนฝักต่อต้นไม่ความแตกต่างกันในทาง
สถิติ  แสดงว่าการให้ผลผลิตจ านวนฝักต่อต้นไม่สามารถเพ่ิมขึ้นด้วยวิธีการปฏิบัติทุกวิธีการที่แตกต่างกัน 
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนต้นที่ให้ผลผลิตเท่านั้น 
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ขั้นตอนที่ 4 ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ข้อมูลส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกำรทดลองใน 5 หัวข้อ(ประเด็น) จำกกำรทดลอง  
15 ครั้ง ได้แก่  

1) กำรถอดช่อดอกเกสรตัวผู้  ท ำกำรทดลอง  7 ครั้ง    
2) กำรฉีดพ่นฮอร์โมนท ำกำรทดลอง   4 ครั้ง    
3) วันปลูกท ำกำรทดลอง     1 ครั้ง    
4) ปุ๋ยชีวภำพนำโนท ำกำรทดลอง    1 ครั้ง   
5) น้ ำหมักชีวภำพสำบเสือท ำกำรทดลอง   2 ครั้ง   

    หลักเกณฑส์ ำหรับกำรประเมินเพ่ือกำรยอมรับของเกษตรกรพิจำณำจำก 
1. ผลผลิตประเมินโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนฝักต่อต้นและคุณภำพฝักที่ซื้อขำย 
2. คุณภำพฝักสด หมำยถึง คุณภำพฝักสดข้ำวโพดเทียนตำมที่ซื้อขำยมี 3 เกรด คือ 

- ฝักใหญ่หรือฝักดี มีลักษณะ ฝักยำวใหญ่มีเมล็ดเต็มฝัก (ก ำแน่น) 
- ฝักตกเกรดหรือฝักเล็กหรือฝักคละหรือฝักรอง มีลักษณะ ฝักยำวใหญ่เมล็ดไม่เต็มฝัก 

หรือ ฝักเล็กเมล็ดเต็มฝัก  
- ฝักเสีย มีลักษณะ ที่นอกเหนือจำกข้ำงต้น พ่อค้ำไม่รับซื้อ 

ข้อสรุปผลจำกกำรปลูกสู่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพด
เทียนบ้ำนเกำะมี 2 ข้อ ดังตำรำงที่ 11 

1. กำรให้ผลผลิตจ ำนวนฝักต่อต้นไม่สำมำรถเพ่ิมข้ึนด้วยวิธีกำรปฏิบัติทุกวิธีกำรที่แตกต่ำงกัน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับจ ำนวนต้นที่ให้ผลผลิตเท่ำนั้น  

2. กำรถอดช่อดอกเกสรตัวผู้  กำรฉีดพ่นฮอร์โมน วันปลูก ปุ๋ยชีวภำพนำโน และ น้ ำหมักชีวภำพ
สำบเสือมีผลต่อคุณภำพฝักสด   

ตารางท่ี 11 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง หัวข้อกำรทดลอง กับข้อสรุปจำกกลุ่มเกษตรกรเรื่องผลผลิต และ 
     คุณภำพฝักสด 

หัวข้อ /ข้อสรุป 
ท ำกำร
ทดลอง  
(ครั้ง) 

ผลผลิต 
จ ำนวนฝักต่อต้น 

คุณภำพฝักสด 
ข้อสรุปจำก 

กลุ่มเกษตรกร 
ไม่

ต่ำงกัน 
ไม่ 
ดี 

ดี 
กว่ำ 

ไม่
ต่ำงกัน 

ไม่ดี 
กว่ำ 

ดี 
กว่ำ 

ต่อ
ผลผลิต 

ต่อ
คุณภำพ 

กำรถอดช่อดอกเกสรตัวผู้ 7 5 1 1 1 3 3 ไม่มีผล มีผล 

กำรฉีดพ่นฮอร์โมน 4 3 0 1 2 0 2 ไม่มีผล มีผล 

วันปลูก 1 1 0 0 0 0 1 ไม่มีผล มีผล 

ปุ๋ยชีวภำพนำโน 1 1 0 0 0 0 1 ไม่มีผล มีผล 

น้ ำหมักชีวภำพสำบเสือ 2 2 0 0 0 0 2 ไม่มีผล มีผล 
 



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

34 
 

ผลการทดลองระหว่างปี 2558-2559 

ขั้นตอนที่ 5 ท าการปลูกครั้งที่ 2 (ด าเนินการในปีท่ี 2) 
เนื่องจำกจังหวัดสิงห์บุรีและอ่ำงทองเป็นพื้นท่ีประสบภัยแล้ง เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่ำง

รุนแรง หลังจำกน้ ำในแม่น้ ำเจ้ำพระยำมีปริมำณลดน้อยลงอย่ำงรวดเร็ว พื้นท่ีกำรเกษตรส่วนใหญ่ไม่มีน้ ำ
เพียงพอส ำหรับกำรเพำะปลูกพืช เพื่อให้มีน้ ำเพียงพอส ำหรับกำรบริโภคและอุปโภคของคนในชุมชนทำง
รำชกำรจึงมีประกำศห้ำมเกษตรกรโดยเฉพำะชำวนำน ำน้ ำไปใช้ท ำกำรเกษตร จึงส่งผลท ำให้กำรด ำเนินกำร
วิจัยต้องจ ำกัดอยู่เฉพำะเกษตรท่ีมีศักยภำพในกำรหำน้ ำมำเพื่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพด
เทียนบ้ำนเกำะแบบเท่ำนั้น กำรด ำเนินกำรของกลุ่มเกษตรกรจึงจ ำกัดจ ำนวนตำมศักยภำพเท่ำที่สำมำรถท ำ
กำรพัฒนำหำแหล่งน้ ำได้เหลือเพียง 3 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด วิธกีารหาแหล่งน้ า 
1 กลุ่มเกษตรกร โพทะเล ค่ำยบำงระจัน สิงห์บุรี พัฒนำบ่อเก็บกักน้ ำ 
2 กลุ่มเกษตรกร น้ ำตำล อินทร์บุรี สิงห์บุรี พัฒนำบ่อน้ ำบำดำล 
3 กลุ่มเกษตรกร หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี พัฒนำบ่อน้ ำบำดำลและ 
     ขุดบ่อเก็บกักน้ ำเพิ่ม 
      

ดังนั้นกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะแบบมีส่วนร่วมภำยใต้สภำพและปัญหำ
ของเกษตรกร จึงเป็นกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะในสภำพและปัญหำท่ีขำดน้ ำ 
หรือมีน้ ำไม่เพียงท่ีจะท ำกำรเกษตร เกษตรกร 

1. กลุ่มเกษตรกร ต าบลโพทะเล อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
 การปฏิบัติ  ท ำกำรทดลองมี 2 วันปลูก ดังนี้ 
 -  วันปลูกท่ี 1 (วันท่ี 31 ตุลำคม 2558  เก็บเกี่ยว 25 ธันวำคม 2558 ) 

เปรียบเทียบกำรปลูกระหว่ำงกำรใส่ปุ๋ยเคมี 3 สูตร เมื่ออำยุข้ำวโพดเทียน 30 วัน 
สูตรท่ี 1 ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรำ 50 กิโลกรัมต่อไร่   
สูตรท่ี 2 ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 50 กิโลกรัมต่อไร่และ  
สูตรท่ี 3 ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรำ 25 กิโลกรัมต่อไร่ผสมกับ  
           ปุ๋ยสูตร15-15-15 อัตรำ 25 กโิลกรัมต่อไร ่

 -  วันปลูกท่ี 2 (วันท่ี 6 พฤศจิกำยน 2558 เก็บเกี่ยว 28 ธันวำคม 2558 ) 
เปรียบเทียบกำรปลูกระหว่ำงกำรใส่ปุ๋ยเคมี ที่อำยุข้ำวโพดเทียน 30 วัน 

สูตรท่ี 1 ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรำ 50 กิโลกรัมต่อไร่   
สูตรท่ี 2 ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรำ 50 กิโลกรัมต่อไร่และ  
สูตรท่ี 3 ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรำ 25 กิโลกรัมต่อไร่ผสมกับ  
           ปุ๋ยสูตร16-20-0  อัตรำ 25 กโิลกรัมต่อไร ่

ผลกำรทดลองของเกษตรกรต ำบลโพทะเล  อ ำเภอค่ำยบำงระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี (ตำรำงท่ี 12-
14)  พบว่ำลักษณะจ ำนวนฝักต่อต้นและจ ำนวนแถวต่อฝักในทุกกำรทดลองไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทำง
สถิติ ในวันปลูกท่ี 1ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรำ 50 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ค่ำเฉลี่ย ควำมยำวฝักหลังปอก ควำมกว้ำง
ฝักก่อนปอก หลังปอก น้ ำหนักฝัก ควำมยำวก้ำน และจ ำนวนเมล็ดต่อแถวสูงกว่ำปุ๋ยสูตรอ่ืนๆ โดยมี
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ควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติ (ตำรำงท่ี 13) และ ในวันปลูกท่ี 2 ปุ๋ยทุกสูตรค่ำเฉลี่ยองค์ประกอบของ
ผลผลิตไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติยกเว้น ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรำ 50 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ค่ำเฉลี่ย ควำม
กว้ำงฝักก่อนปอก สูงกว่ำ และมีส่วนไม่ติดเมล็ดน้อยกว่ำปุ๋ยสูตรอ่ืนๆ มีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติ 
(ตำรำงที่ 14) 
ตารางท่ี 12 กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยองค์ประกอบของผลผลิตข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะในวันปลูกท่ี   
               แตกต่ำงกันสองวันปลูกของกลุ่มเกษตรกร ต ำบลโพทะเล  อ ำเภอค่ำยบำงระจัน   
               จังหวัดสิงห์บุร ี 
 

ลักษณะ / วันปลูก 
วนัปลกูที ่1 

(31 ต.ค. 2558) 

วนัปลกูที ่2 

6 พ.ย. 2558 
t-test 

ความสงู (ซม.) 111.4 131.1 ** 
จ านวนใบตอ่ตน้ 7.4 8.2 ** 

จ านวนฝักตอ่ตน้ 1.1 1.1 ns 
ความยาวฝักกอ่นปอก(ซม.) 25.2 27.0 ** 

ความยาวฝักหลงัปอก (ซม.) 19.4 22.1 ** 

ความกวา้งฝักกอ่นปอก(ซม.) 3.0 3.1 * 
ความกวา้งฝักหลงัปอก (ซม.) 2.7 2.9 * 

น ้าหนักฝักกอ่นปอก (กรัม) 61.1 65.4 ns 
น ้าหนักฝักหลงัปอกรวมกา้น (กรัม) 46.6 53.9 ** 

น ้าหนักฝักหลงัปอกเฉพาะฝัก(กรัม) 41.2 48.8 ** 

สว่นไมต่ดิเมล็ด (ซม.) 2.2 2.5 ns 
ความยาวกา้น (ซม.) 7.6 9.3 ** 

จ านวนแถว / ฝัก 8.4 8.6 ns 
จ านวนเมล็ด / แถว 19.4 20.7 * 

หมายเหต ุ     ns หมำยถึง  ไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิต ิ
       *  หมำยถึง  มีควำมแตกตำ่งกันในทำงสถิติ 
         **  หมำยถึง  มีควำมแตกตำ่งกันในทำงสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่ง 

ตารางท่ี 13 ค่ำเฉลี่ยองค์ประกอบของผลผลิตข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะ ในวันปลูกที่ 1 โดยใช้ 
                ปุ๋ยสูตรต่ำงกันของกลุ่มเกษตรกร ต ำบลโพทะเล  อ ำเภอค่ำยบำงระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 

ลักษณะ / สตูรปุ๋ ย 46-0-0 15-15-15 15-15-15 46-0-0+15-15-15 46-0-0 46-0-0 + 15-15-15 

ความสงู (ซม.) 114.5 107.2 ns 107.2 111.1 ns 114.5 111.1 ns 

จ านวนใบตอ่ตน้ 7.4 7.6 ns 7.6 7.5 ns 7.4 7.5 ns 

จ านวนฝักตอ่ตน้ 1.1 1.1 ns 1.1 1.0 ns 1.1 1.0 ns 

ความยาวฝักกอ่นปอก(ซม.) 26.4 23.8 ns 23.8 23.8 ns 26.4 23.8 ns 

ความยาวฝักหลังปอก (ซม.) 20.9 17.5 ** 17.5 18.3 ns 20.9 18.3 ** 

ความกวา้งฝักกอ่นปอก(ซม.) 3.1 2.9 * 2.9 3.0 ns 3.1 3.0 ns 

ความกวา้งฝักหลังปอก (ซม.) 2.8 2.6 * 2.6 2.6 ns 2.8 2.6 ** 

น ้าหนักฝักกอ่นปอก (กรัม) 71.1 53.0 ** 53.0 57.1 ns 71.1 57.1 * 

น ้าหนักฝักหลังปอกรวมกา้น (กรัม) 54.5 40.9 ** 40.9 42.9 ns 54.5 42.9 ** 

น ้าหนักฝักหลังปอกเฉพาะฝัก(กรัม) 48.6 37.2 ** 37.2 36.3 ns 48.6 36.3 ** 

สว่นไมต่ดิเมล็ด (ซม.) 1.8 2.2 ns 2.2 2.3 ns 1.8 2.3 ns 

ความยาวกา้น (ซม.) 8.5 6.3 * 6.3 7.1 ns 8.5 7.1 * 

จ านวนแถว / ฝัก 8.3 8.1 ns 8.1 8.6 ns 8.3 8.6 ns 

จ านวนเมล็ด / แถว 21.1 18.4 ** 18.4 18.5 ns 21.1 18.5 * 

หมายเหต ุ   ns   หมายถงึ  ไมม่คีวามแตกต่างกันในทางสถติ ิ
        *   หมายถงึ  มคีวามแตกตา่งกันในทางสถติ ิ
      **   หมายถงึ  มคีวามแตกต่างกันในทางสถติอิยา่งมนัียส าคัญยิง่ 
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ตารางท่ี 14 ค่ำเฉลี่ยองค์ประกอบของผลผลิตข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะ ในวันปลูกที่ 2 โดยใช้ 
                ปุ๋ยสูตรต่ำงกันของกลุ่มเกษตรกร ต ำบลโพทะเล  อ ำเภอค่ำยบำงระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 

ลกัษณะ / สิง่ทดลอง 46-0-0 15-15-15 15-15-15 16-20-0+ 46-0-0 46-0-0 16-20-0+46-0-0 

ความสงู (ซม.) 135.8 127.7 ns 127.7 133.6 ns 135.8 133.6 ns 

จ านวนใบตอ่ตน้ 8.3 8.5 ns 8.5 8.0 ns 8.3 8.0 ns 

จ านวนฝักตอ่ตน้ 1.2 1.2 ns 1.2 1.0 ns 1.2 1.0 * 

ความยาวฝักกอ่นปอก(ซม.) 27.6 27.1 ns 27.1 27.0 ns 27.6 27.0 ns 

ความยาวฝักหลังปอก (ซม.) 22.3 22.3 ns 22.3 22.2 ns 22.3 22.2 ns  

ความกวา้งฝักกอ่นปอก(ซม.) 3.0 3.2 * 3.2 3.1 ns 3.0 3.1 ns 

ความกวา้งฝักหลังปอก (ซม.) 2.7 2.8 ns 2.8 3.1 ns 2.7 3.1 ns 

น ้าหนักฝักกอ่นปอก (กรัม) 64.9 68.1 ns 68.1 67.7 ns 64.9 67.7 ns 

น ้าหนักฝักหลังปอกรวมกา้น (กรัม) 52.7 55.1 ns 55.1 53.4 ns 52.7 53.4 ns 

น ้าหนักฝักหลังปอกเฉพาะฝัก(กรัม) 47.6 49.7 ns 49.7 47.7 ns 47.6 47.7 ns 

สว่นไมต่ดิเมล็ด (ซม.) 1.7 2.6 * 2.6 2.5 ns 1.7 2.5 ** 

ความยาวกา้น (ซม.) 9.8 9.3 ns 9.3 9.1 ns 9.8 9.1 ns 

จ านวนแถว / ฝัก 8.3 8.9 ns 8.9 8.5 ns 8.3 8.5 ns 

จ านวนเมล็ด / แถว 20.5 20.6 ns 20.6 21.0 ns 20.5 21.0 ns 

หมายเหตุ     ns  หมายถงึ  ไมม่คีวามแตกตา่งกันในทางสถติ ิ
      *   หมายถงึ  มคีวามแตกตา่งกันในทางสถติ ิ
     **  หมายถงึ  มคีวามแตกตา่งกันในทางสถติอิยา่งมนัียส าคัญยิง่ 
 

2. กลุ่มเกษตรกร ต าบลน้ าตาล  อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
การปฏิบัติ  ท ำกำรทดลองมี 4 วันปลูก ดังนี้ 
 -  วันปลูกท่ี 1 วันท่ี   9 ธันวำคม 2558   
 -  วันปลูกท่ี 2 วันท่ี 16 ธันวำคม 2558   
 -  วันปลูกท่ี 3 วันท่ี 23 ธันวำคม 2558   
 -  วันปลูกท่ี 4 วันท่ี 30 ธันวำคม 2558   
 แต่ละวันปลูกมีวิธีกำรปลูกตำมเทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะ ท ำกำรเปรียบเทียบ
วิธีกำรให้น้ ำ 2 วิธี ได้แก่ วิธีท่ี 1 กำรให้น้ ำใช้สำยยำงรดในร่องปลูก(สำยยำว) วิธีท่ี 2 กำรให้น้ ำด้วยเทปน้ ำ
หยด(น้ ำหยด)  ต้ังแต่อำยุพืช 15 วันหลังปลูก จนถึง เก็บเกี่ยว วันเว้นวันๆ ละ 1 ชั่วโมง ผลจำกกำรทดลอง
พบว่ำ องค์ประกอบของผลผลิตข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะในวันปลูกที่ 2 มีแนวโน้มให้ค่ำเฉลี่ยสูงสุดใน
เกือบทุกลักษณะ (ตำรำงที่ 15 ) โดยจ ำนวนฝักต่อต้นในทุกวันปลูก และวิธีกำรให้น้ ำแบบต่ำงๆ ไม่มีควำม
แตกต่ำงกันในทำงสถิติ ในขณะท่ีวันปลูกท่ี 2 และ 3 กำรให้น้ ำแบบหยดให้ค่ำเฉลี่ยควำมยำวฝักหลังปอก 
ควำมกว้ำงฝักก่อนปอก น้ ำหนักฝัก ควำมยำวก้ำน และจ ำนวนเมล็ดต่อแถวสูงกว่ำกำรให้น้ ำใช้สำยยำงรด
ในร่องปลูกโดยมีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติ(ตำรำงที่ 16)  
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ตารางท่ี 15 ค่ำเฉลี่ยองค์ประกอบของผลผลิตข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะในวันปลูกท่ีแตกต่ำงกัน 4 วันปลูก  
                ของกลุ่มเกษตรกร ต ำบลน้ ำตำล  อ ำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

ลักษณะ / วันปลูก วันปลูกท่ี 1 วันปลูกท่ี 2 วันปลูกท่ี 3 วันปลูกท่ี 4 
ความสงู (ซม.) 100.3  b  115.1  a  83.4  c 76.1 c 

จ านวนใบตอ่ตน้ 6.8  b 7.5  a 6.9  b 6.7 b 

จ านวนฝักตอ่ตน้ 1.1  b 1.5  a 1.1  b 1.4 b 

ความยาวฝักกอ่นปอก(ซม.) 30.2  b 32.8  a 27.8  c 28 bc 

ความยาวฝักหลังปอก (ซม.) 24.5  ab 26.8  a 22.4  bc 21 c 

ความกวา้งฝักกอ่นปอก(ซม.) 3.4  b 3.6  a 3.3  b 3.4 b 

ความกวา้งฝักหลังปอก (ซม.) 2.9  ns 3 ns  2.8  ns 2.8 ns 

น ้าหนักฝักกอ่นปอก (กรัม) 90.7 b 106.9  a 73.1 c  61.1 d 

น ้าหนักฝักหลังปอกรวมกา้น (กรัม) 60.1  b 69.6  a 52.9  c 46.6 c 

น ้าหนักฝักหลังปอกเฉพาะฝัก(กรัม) 49.6  b 56.4 a  45.1  b 39.6 c 

ความยาวปีกฝัก (ซม.) 3.7  c 5.1  b 4.3  bc 7.3 a 

สว่นไมต่ดิเมล็ด (ซม.) 2.7 b 2  a 2.3  ab 2 a 

ความยาวกา้น (ซม.) 14.3  a 13.3  a 9  b 9.7 b 

จ านวนแถว / ฝัก 8.5  ns 8.5  ns 8.3  ns 8.5 ns 

จ านวนเมล็ด / แถว 21.4  a 22.2  a 19.8  b 17.1 c 

หมายเหต ุค่ำเฉลี่ยท่ีมีอักษรก ำกับเหมือนกันแสดงว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติ 
 
ตารางท่ี 16 ค่ำเฉลี่ยองค์ประกอบของผลผลิตข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะในวันปลูกที่แตกต่ำงกัน 4 วันปลูก  
                โดยมีวิธีกำรให้น้ ำใชส้ำยยำงรดในร่องปลูก(สำยยำว) กับกำรให้น้ ำด้วยเทปน้ ำหยด(น้ ำหยด)           
                ของกลุ่มเกษตรกร ต ำบลน้ ำตำล  อ ำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุร ี

วนัปลกู วันปลูกท่ี 1 วันปลูกท่ี 2  วันปลูกท่ี 3  วันปลูกท่ี 4 

ลกัษณะ / วธิกีารใหน้ า้ สายยาง น า้หยด สายยาง น า้หยด สายยาง น า้หยด สายยาง น า้หยด  

ความสงู (ซม.) 100.5 100 ns 108.8 121.5 ** 73.8 93 ** 71.4 80.7 ns 

จ านวนใบตอ่ตน้ 7.2 6.5 * 7.5 7.6 ns 6.9 6.9 ns 6.4 7 ns 

จ านวนฝักตอ่ตน้ 1.1 1.1 ns 1.4 1.6 ns 1 1.1 ns 1.4 1.4 ns 

ความยาวฝักกอ่นปอก(ซม.) 30.8 29.5 ns 32.2 33.4 ns 25.3 30.4 ** 26.8 29.3 ns 

ความยาวฝักหลงัปอก (ซม.) 25 24.1 ns 25 28.7 ** 19.7 25.2 ** 20 22.1 ns 

ความกวา้งฝักกอ่นปอก(ซม.) 3.5 3.3 ns 3.4 3.7 ** 3.1 3.5 ** 3.3 4.7 ns 

ความกวา้งฝักหลงัปอก (ซม.) 3 2.8 ns 2.9 3 ns 2.7 2.9 ** 2.9 2.8 ns 

น ้าหนักฝักกอ่นปอก (กรัม) 96.5 84.9 ns 94.1 119.8 ** 62.3 84 ** 67.6 54.7 ns 

น ้าหนักฝักหลงัปอกรวมกา้น (กรัม) 63.7 56.5 ns 63 76.2 ** 44 61.8 ** 48.5 44.6 ns 

น ้าหนักฝักหลงัปอกเฉพาะฝัก(กรมั) 52.1 47.1 ns 52.8 60.1 * 38.3 52 ** 41.1 38.2 ns 

ความยาวปีกฝัก (ซม.) 3.4 4 ns 5.4 4.8 ns 4.2 4.5 ns 5.3 9.3 ** 

สว่นไมต่ดิเมล็ด (ซม.) 2.5 2.8 ns 1.9 2 ns 2.1 2.5 ns 2.4 1.8 * 

ความยาวกา้น (ซม.) 11.2 17.4 ns 12.2 14.5 * 7.1 10.9 ** 8.4 11.1 * 

จ านวนแถว / ฝัก 8.4 8.6 ns 8.6 8.3 ns 8 8.5 * 8.5 8.5 ns 

จ านวนเมล็ด / แถว 22 20.8 ns 21.1 23.2 * 17.8 21.8 ** 17.4 16.8 ns 

หมำยเหตุ       ns หมำยถึง  ไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติ 
      *  หมำยถึง  มีควำมแตกตำ่งกันในทำงสถิติ 
     **  หมำยถึง  มีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่ง 
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3. กลุ่มเกษตรกร ต าบลหัวไผ่  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  
การปฏิบัติ  ท ำกำรทดลองมี  3 ช่วงเวลำ ดังนี ้

 -  ปลูกครั้งท่ี 1 วันท่ี 21 มกรำคม 2559   
 -  ปลูกครั้งท่ี 2 วันท่ี 28 มกรำคม 2559  
 -  ปลูกครั้งท่ี 3 วันท่ี  5 กุมภำพันธ์ 2559 พืชขำดน้ ำผลผลิตเสียหำยไม่สำมำรถเก็บข้อมูลได้ 
ในแต่ละวันปลูก มีกำรเปรียบเทียบกำรปลูกโดยใส่ปุ๋ยเคมี กับ ปุ๋ยอินทรีย์ ดังนี้ 
 -  ปุ๋ยเคมี  ใส่สูตรปุ๋ย 46-0-0      อัตรำ 16.5 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยรองพื้น 
     ใส่สูตรปุ๋ย 16-16-16 อัตรำ  16.5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออำยุพืช 15 และ 30 วันตำมล ำดับ 
 -  ปุ๋ยอินทรีย ์ อัตรำ 70 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่เป็นปุ๋ยรองพื้น ใส่ครั้งต่อไปเมื่อพืชมีอำยุ15 วัน และ  
                            30 วันตำมล ำดับ 

ผลกำรทดลองพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยองค์ประกอบของผลผลิตข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะในวันปลูกที่
แตกต่ำงกัน 2 วันปลูกมีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติทุกลักษณะยกเว้น ควำมยำวฝักก่อนปอก ส่วนไม่
ติดเมล็ด ควำมยำวก้ำนฝักและจ ำนวนแถวต่อฝักซึ่งไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติ กำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์
ให้ค่ำเฉลี่ยควำมยำวฝักและควำมยำวก้ำนฝักมำกกว่ำกำรใส่ปุ๋ยเคมี โดยมีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติ
(ตำรำงท่ี 17) 

ตารางท่ี 17  กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยองค์ประกอบของผลผลิตข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะในวันปลูก          
                 ที่แตกต่ำงกัน 2 วันปลูก และปุ๋ย 2 ชนิดของกลุ่มเกษตรกร ต ำบลหัวไผ่  
                 อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
 

 

วนัปลูก 
วนัปลูกที ่1 

 
วนัปลูกที ่2 

ลกัษณะ/ชนดิของปุ๋ ย 
ปุ๋ ย 

เคม ี

ปุ๋ ย

อนิทรยี ์
t-test 

คา่ 

เฉลีย่ 

 ปุ๋ ย 

เคม ี

ปุ๋ ย

อนิทรยี ์
t-test 

คา่ 

เฉลีย่ 

วนัปลกู 
t-test 

ความสูง (ซม.) 83.0 85.0 ns 84.0  78.3 81.4 ns 79.9 * 

จ านวนใบ 6.4 6.1 * 6.2  5.8 5.9 ns 5.9 ** 

จ านวนฝัก 1.3 1.3 ns 1.3  1.0 1.1 ns 1.0 ** 

ความยาวฝักกอ่นปอก(ซม.) 27.7 30.0 * 28.9  28.1 29.3 * 28.7 ns 

ความยาวฝักหลงัปอก (ซม.) 22.8 25.7 * 24.3  21.2 23.2 ** 22.2 ** 

ความกวา้งฝักกอ่นปอก(ซม.) 3.1 3.0 ns 3.1  2.8 2.9 ns 2.8 ** 

ความกวา้งฝักหลงัปอก (ซม.) 2.6 2.6 ns 2.6  2.5 2.5 ns 2.5 ** 

น ้าหนักฝักกอ่นปอก (กรัม) 74.0 70.8 ns 72.2  54.8 59.8 ns 57.3 ** 

น ้าหนักฝักหลงัปอกรวมกา้น (กรัม) 51.5 52.1 ns 51.8  43.5 45.9 ns 44.7 ** 

น ้าหนักฝักหลงัปอกเฉพาะฝัก(กรัม) 43.3 43.0 ns 43.1  37.0 38.3 ns 37.7 ** 

สว่นไมต่ดิเมล็ด (ซม.) 2.4 2.6 ns 2.5  2.5 2.5 ns 2.5 ns 

ความยาวกา้น (ซม.) 9.5 11.9 * 10.7  9.3 10.4 ** 9.9 ns 

จ านวนแถว / ฝกั 8.1 8.1 ns 8.1  8.1 8. 2 ns 8.1 ns 

จ านวนเมล็ด / แถว 22.3 21.5 ns 21.9  17.7 18.5 ns 17.9 ** 
 

หมำยเหตุ   ns หมำยถึง  ไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติ 
      *  หมำยถึง  มีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติ 
     **  หมำยถึง  มีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติอย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่ง 
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ขั้นตอนที่ 6 ประชมุกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
โดยน ำวิธีกำรด ำเนินกำรและควำมรู้จำกขั้นตอนที่ 6 มำใช้  หำข้อสรุปเป็นวิธีกำรปฏิบัติ

จำกกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะกับ เกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกที่ท ำ
ให้ได้ผลผลิตเพิ่มข้ึน 

ข้อมูลส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกำรทดลองใน 4 หัวข้อ(ประเด็น) จำกกำรทดลอง  
8 ครั้ง ได้แก่  1) วันปลูก  ท ำกำรทดลอง 8 ครั้ง    

2) กำรใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0  ท ำกำรทดลอง 2 ครั้ง    
3) กำรให้น้ ำแบบหยด ท ำกำรทดลอง 4 ครั้ง    
4) กำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ท ำกำรทดลอง  2 ครั้ง      

           หลักเกณฑ์ส ำหรับกำรประเมินเพ่ือกำรยอมรับของเกษตรกรพิจำณำเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 4 
ข้อสรุปผลจำกกำรปลูกสู่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพด

เทียนบ้ำนเกำะมี 2 ข้อ ดังตำรำงที่ 18 
1. ผลผลิตฝักสดจะเพ่ิมขึ้นได้ขึ้นอยู่กับจ ำนวนต้นที่ให้ผลผลิตเท่ำนั้น วิธีกำรปฏิบัติทุกวิธีกำรที่

แตกต่ำงกันไม่สำมำรถท ำให้ผลผลิตจ ำนวนฝักต่อต้นเพิ่มขึ้นได้  
2. วันปลูก กำรใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-กำรให้น้ ำแบบหยด และกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์มีผลต่อคุณภำพฝักสด   

ตารางท่ี 18 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง หัวข้อกำรทดลอง กับข้อสรุปจำกกลุ่มเกษตรกรเรื่องผลผลิต และ 
     คุณภำพฝักสด 

หัวข้อ /ข้อสรุป 
ท ำกำร
ทดลอง  
(ครั้ง) 

ผลผลิต 
จ ำนวนฝักต่อต้น 

 
คุณภำพฝักสด 

 ข้อสรุปจำก 
กลุ่มเกษตรกร 

ไม่
ต่ำงกัน 

ไม่ 
ดี 

ดี 
กว่ำ 

 ไม่
ต่ำงกัน 

ไม่ดี 
กว่ำ 

ดี 
กว่ำ 

 ต่อ
ผลผลิต 

ต่อ
คุณภำพ 

วันปลูก 8 8 0 0  3 2 3  ไม่มีผล มีผล 

กำรใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 2 2 0 0  0 0 2  ไม่มีผล มีผล 

กำรให้น้ ำแบบหยด 4 4 0 0  2 0 2  ไม่มีผล มีผล 

กำรใสปุ่๋ยอินทรีย์ 2 2 0 0  0 1 1  ไม่มีผล มีผล 

ขั้นตอนที่ 7 สรุปผล  
ข้อสรุปจำกกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะแบบมีส่วนร่วมภำยใต้สภำพ

และปัญหำของเกษตรกรจำก 23 กำรทดลอง ได้รับควำมร่วมมือจำกเกษตร 6 กลุ่มในจังหวัดสิงห์บุรีและ
อ่ำงทอง มีดังนี้ 

1. กำรเพ่ิมจ ำนวนผลผลิตฝักสดต่อต้นจำกกำรทดลองครั้งนี้ยังไม่สำมำรถท ำได้ด้วยวิธีกำร
ถอดยอกเกสรตัวผู้เพียงอย่ำงเดียว คงต้องอำศัยวิธีกำรปรับปรุงพันธุ์เป็นหลัก 

2. กำรถอดช่อดอกเกสรตัวผู้  กำรฉีดพ่นฮอร์โมน วันปลูก ปุ๋ยชีวภำพนำโน น้ ำหมักชีวภำพ
และกำรให้น้ ำแบบหยดมีผลต่อคุณภำพฝักสด   
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วิจารณ์ผล  
 

ข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะก ำลังจะหมดไปเนื่องจำกพ้ืนที่ปลูกกลำยเป็นชุมชนเมือง เป็นเรื่องน่ำ
เสียดำยที่ข้ำวโพดรับประทำงฝักสดมีรสชำติดี มีอำยุเก็บเกี่ยวสั้น ถ้ำปลูกขำยในเมืองหรือชุมชนจะท ำ
ก ำไรได้มำก แม้มีข้อเสียที่ฝักมีขนำดเล็กกว่ำข้ำวโพดชนิดอ่ืนๆ อีกทั้งลูกค้ำผู้นิยมบริโภคข้ำวโพดเทียน
ส่วนใหญ่เป็นคนในเมืองหรือที่มีฐำนะดี พ่อค้ำ ข้ำรำชกำร หรือผู้ที่เคยชิมรู้รสชำติควำมอร่อยของ
ข้ำวโพดเทียน กำรปลูกขำยในท้องถิ่นท ำให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนต่ ำ เกษตรกรจึงต้องกำรควำม
ช่วยเหลือเรื่องตลำดส ำหรับข้ำวโพดเทียน แนวคิดเบื้องต้นในกำรช่วยเหลือเกษตรกร คือต้องหำตลำดให้
ได ้ปรำกฏว่ำเมื่อติดต่อพ่อค้ำ ค ำถำมแรกท่ีพ่อค้ำถำม คือมีข้ำวโพดเทียนอยู่แล้วหรือยัง ถ้ำมีจ ำนวนมำก
น้อยแค่ไหน มำส่งตลำดทุกวันได้หรือไม่ แม้พ่อค้ำให้ควำมสนใจมำกเพรำะไม่สำมำรถหำผลผลิตใน
ท้องตลำดมำขำยได้ พอบอกว่ำตอนนี้ยังไม่มีผลผลิตกลับได้ค ำตอบว่ำ “มีข้ำวโพดมำขำยเมื่อไรแล้วค่อย
คุยกัน” เป็นปัญหำที่ไม่รู้จบ ดังนั้นกำรน ำเทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะที่พัฒนำมำแล้วมำ
ปรับใช้ให้เข้ำกับเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมภำยใต้สภำพและปัญหำของ
เกษตรกรจึงน่ำจะเป็นจุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำรักษำข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะไว้ได้ จำกกำรทดลองเพ่ือ
พัฒนำวิธีกำรปลูกให้สำมำรถปลูกได้ภำยใต้สภำพและปัญหำของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ปรำกฏว่ำตรง
กับช่วงที่เกิดภัยแล้งเริ่มจำกปี 2556 น้ ำที่มีอยู่อย่ำงพอเพียงจ ำนวนมำกหำยไป อุณหภูมิของอำกำศสูง
กว่ำปกติ สัตว์ตำมธรรมชำติขำดแคลนอำหำร หนู กระรอก มด จิ้งหรีด ตลอดจนนกต่ำงๆ ที่ไม่เคยเป็น
สัตว์ศัตรูข้ำวโพด ด้วยควำมอดอยำกก็หันมำกินข้ำวโพดแทนทั้งฝักทั้งต้น ถ้ำมองวิกฤติเป็นโอกำสก็บอก
ได้ว่ำคงไม่มีอะไรยำกไปกว่ำนี้อีกแล้วเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ให้กับเกษตรกรจนถึงคณะผู้วิจัย ตัวอย่ำง
เห็นได้จำก ในอดีตเกษตรกรอำจให้น้ ำโดยปล่อยน้ ำท่วมขังในพ้ืนที่ปลูกเป็นเวลำสั้นๆ จนดินชุ่มชื้นดีแล้ว
ค่อยระบำยน้ ำออก ข้อดีคือน้ ำที่ปล่อยให้ท่วมจะช่วยก ำจัดสัตว์ศัตรูข้ำวโพดที่อยู่ในดิน และช่วยรักษำ
ควำมชุ่มชื้นลดอุณหภูมิในทรงต้นข้ำวโพดได้ ข้อเสียคือต้องใช้น้ ำปริมำณมำกซึ่งท ำไม่ได้แล้วเมื่อมีภัยแล้ง 

 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

กำรทดลองครั้งนี้ได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งจำกเกษตร 6 กลุ่ม ในจังหวัดสิงห์บุรีและอ่ำงทอง
พบว่ำกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพดเทียนบ้ำนเกำะจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมภำยใต้สภำพและ
ปัญหำของเกษตรกร สำมำรถพัฒนำผลผลิตข้ำวโพดเทียนให้มีคุณภำพฝัดดีขึ้นได้ด้วย กำรถอดช่อดอก
เกสรตัวผู้  กำรฉีดพ่นฮอร์โมน เลือกวันปลูกท่ีเหมำะสม กำรให้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยชีวภำพนำโน น้ ำ
หมักชีวภำพ และกำรให้น้ ำแบบหยดมีผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพฝักสด  กำรเพิ่มจ ำนวนผลผลิตฝักสดต่อต้น
ยังไม่สำมำรถท ำได้ด้วยวิธีกำรที่ใช้ในกำรทดลองครั้งนี้ ผลข้ำงเคียงคือกำรเรียนรู้จำกภัยแล้งพบว่ำปัญหำ
ของเกษตรกรท่ีน ำเสนอเพื่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีมีท่ีมำจำกวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรปลูก
ข้ำวโพดเทียนทดแทนกำรท ำนำในสภำวะแห้งแล้ง ขำดแคลนน้ ำ ท ำให้มีกำรพัฒนำกำรเก็บกักน้ ำเชิงพื้นท่ี 
กำรน ำน้ ำบำดำลมำใช้ในกำรปลูกข้ำวโพด วิธีกำรปลูก กำรใส่ปุ๋ย และพัฒนำวิธีกำรใช้น้ ำให้มีประสิทธิภำพ
มำกท่ีสุด กำรกระท ำดังกล่ำวช้ีเห็นได้ว่ำกำรขับเคลื่อนเพื่อกำรพัฒนำส่วนหนึ่งต้องอำศัยปัจจัยแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นร่วมกับควำมสำมำรถของเกษตรกร และทรัพยำกรท่ีเกษตรกรมีอยู่เป็นหลัก 
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สันติ อุทัยพันธุ์  และชาญยุทธ มณีพงศ์.  2544. แนวทางระบบการท าฟาร์มในงาน ส่งเสริมการ 

เกษตร.  ใน: รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1 :ระบบเกษตรเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรและพัฒนาองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน . ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2543 ณ 
โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ.  น.167-179. 

ส าราญ  สะรุโณ  ปัทมา  พรหมสังคหะ  ไพเราะ เทพทอง   สาริณีย์  จันทรัศมี  มานิตย์ แสงทอง            
ไพโรจน์ สุวรรณจินดา  นลินี จาริกภากร  บรรเทา จันทร์พุ่ม และ อุดร เจริญแสง. 2552. การ
พัฒนาเกษตรกรต้นแบบการจัดระบบการปลูกพืชเพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพัทลุง .
ในการประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “พลังงานทดแทนและความมั่นคง
ทางอาหารเพ่ือมนุษยชาติ”  ระหว่างวันที่  2-4  กรกฏาคม 2552  ณ  โรงแรมอุบลอินเตอร์
เนชั่นแนล อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. 

  
 สุเกสินี  สุภธีระ. 2528. การใช้เทคนคิการประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน (Rapid   Rural   

Appraisal ) ในการศึกษาสภาพพ้ืนที่. รายงานการสัมมนา เรื่อง ระบบการท าฟาร์ม  ครั้งที่  2   
ระหว่ า งวั นที่   3 – 5 เมษายน  2528  ณ  ห้ อ งประชุ มศูนย์ วิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพ   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

          
สุเกสินี  สุภธีระ. 2531. วิธีการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน. เอกสารทางวิชาการส าหรับ 

กรรมาธิการสามัญของรัฐสภา ชุดที่ 1  โครงการศึกษานโยบายสาธารณะ สมาคม  
สังคมศาสตร์ แห่งประเทศไทย. 8 น. 
 

สุกิจ  รัตนศรีวงษศ์เบญจมาศ  ค าสืบวีระชัย  จุนขุนทดขนิษฐา  ก าค ามูล   และ อินทิรา  เยื่องจันทึก. 
2555. กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังสูงเกษตรกร โดย“สีคิ้วโมเดล”
รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่5-7กันยายน 2555ณอา
คารสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม. น.236-242. 

 
อนันต์ พลธานี อรุณี พรมค าบุตร นิสิต ค าหล้า พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน และสุภาภรณ์ พวงชมภู. 2557.                 

การวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตรเพ่ือการพัฒนาระบบเกษตรที่ระดับหมู่บ้าน  : กรณีศึกษา
หมู่บ้านจอมศรี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ . รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ 
ครั้ งที่  9 ระหว่ า งวั นที่  21-23 พฤษภาคม 2557 ณ  วิทยาลั ยการปกครองท้ องถิ่ น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ในแก่นเกษตร ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ 2. น. 94-103. 

 
 

http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/pdf/p255709011.pdf
http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/pdf/p255709011.pdf
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อรรถชัย  จินตะเวช. 2531.  วิธีการวิเคราะห์พ้ืนที่.  โครงการวิจัยระบบการท าฟาร์มมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น. 132 น. 
 
อารันต์  พัฒโนทัย. 2534. งานวิจัยเกษตรเชิงระบบ:ทิศทางและสถานภาพในปัจจุบัน น.11- 28   
 ในรายงานการสัมมนาระบบการเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน   

  2534  กรุงเทพฯ. 
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ภาคผนวก 
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ตารางผนวกท่ี 1  รายชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของตัวแทนเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 
 

ภาพ
เกษตรกร 

ชื่อ – สกุล 
ที่อยู่ 

เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

 

นายสุชาติ กวางทอง 10 3 องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง 

เบอร์โทร  081 – 296 1412, 084 – 768 5040  

 

นางสมพิศ   เชตุพันธุ์ 77 3 โพกรวม เมือง สิงห์บุรี 

เบอร์โทร  061 - 631 1597 

 

นายปิยะวัฒน์  แดงแล้ว 137 5 บางกระบือ เมือง สิงห์บุรี 

เบอร์โทร  098 – 230 6347 

 

นางสาวเรณู สนพุ่ม 125 9 หัวไผ่ เมือง สิงห์บุรี 

เบอร์โทร  097 – 153 3105 

 

นายวิสัย แสงสน 70/1 8 ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 

เบอร์โทร  085 – 380 0871 

 

นางวาสนา พลกุล    15/2 2 น ้าตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี 

เบอร์โทร  089 – 240 0780, 098 – 329 0273 

 

นายวีรยุทธ ภู่ชัย 43/2 1 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 

เบอร์โทร  087 – 608 0294 

 

นางกัญญา พานนาค 80/3 5 ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี 

เบอร์โทร  090 – 459 4361 

 

นายประลอง ด้ารงค์รัตน์ 101/2 4 ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี 

เบอร์โทร  090 – 113 3451 

 

นางรัตนา ศูนย์จันทร์ 28/3 8 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 

เบอร์โทร  089 – 537 1890 

 

นางฉลาด   วงษ์สุวรรณ   8/3 8 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 

เบอร์โทร  085 – 406 2448 
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วิธีด าเนินการ 
1. จังหวัดอ่างทอง อ าเภอโพธิ์ทอง 
 

 1.1 ตัวแทนเกษตรกร ต าบลองครักษ์ 
 

    
 

ภาพผนวกที่ 1  ดูแปลงเกษตรกรก่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ก่อนท้าการปลูก 
      

วิธีการที่ตัวแทนเกษตรกรปฏิบัติ 
การเตรียมดิน เริ่มจากการใช้รถแทรกเตอร์ท้าการไถดะ 1 ครั ง ด้วยผาล 3 เพ่ือพลิกหน้าดินและกลบ
เศษพืชหรือวัชพืชในแปลง จากนั นท้าการไถแปร 1 ครั งด้วยผาล 7 เพ่ือย่อยดินให้แตกและคลุกเคล้า
เศษซากพืชให้สม่้าเสมอ ทิ งไว้ 7 วัน แล้วจึงท้าการปั่นดินด้วยเครื่องจอบหมุนโรตารี่ เพ่ือเตรียมดินให้
ร่วนก่อนท้าการหยอดเมล็ดข้าวโพดเทียน พักดิน 1-2 วันจงึท้าการปลูก 
การปลูก   ก่อนปลูกคลุกเมล็ดข้าวโพดเทียนฯ ฟอรั่ม + เซพวิน อัตรา 10 กรัม ต่อ เมล็ด 1 กิโลกรัม 
กาแถวระยะปลูกระกว่างแถว(10 x 70)  ใช้จอบลากเป็นร่องตามแนวเชือก  ใส่ปุ๋ยรองพื น 16-16-16 
ก่อนปลูกโดยใส่ปุ๋ยในขวดเจาะรูเดินเขย่าให้เมด็ปุ๋ยลงดิย  เขี่ยดินกลบปุ๋ย  หยอดเมล็ด 2 เมล็ด ต่อ 
หลุม ตามระยะเชือก เขี่ยดินกลบเมล็ด 
การให้น  า ใช้สปริงเกอร์ เริ่มจากติดตั งเครื่องสูบน ้าไฟฟ้าต่อกับท่อ PVC ติดที่ระยะ 5 X 5 เมตร ใน
พื นที่ปลูก โดยที่อายุข้าวโพดเทียนฯ 10 – 15 วันหลังปลูก ให้น ้าทุกวันๆละ 1 ชั่วโมง เมื่ออายุ 16 วัน 
ให้น ้าในช่วงเช้าทุก 5 – 6 วัน ครั งละ ครึ่งชั่งโมง ขึ นอยู่กับความชื นในดิน เมื่อข้าวโพดเทียนปรากฏ
ช่อดอกตัวผู้ จะสลับการให้น ้าจาก ช่วงเช้า เป็น ช่วงเย็น 
การใส่ปุ๋ย 
 - การใส่ปุ๋ยครั งที่ 1 จะเริ่มนับตั งแต่การใส่ปุ๋ยรองพื น 16-16-16 ใช้ขวดเดินเขย่า  
 - การใส่ปุ๋ยครั งที่ 2 จะใส่ในวันที่ 15-20 วัน หลังการปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 
อัตราส่วน 20 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วดูแลต่อไป 
 

 
การป้องกันก าจัด วัชพืช  โรค และ แมลง 
 - การป้องกันก้าจัดวัชพืช จะท้าพร้อมกับปุ๋ยครั งที่ 2 เป็นการพูนดินกลบโคนต้น  
 - โรคพืช คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยฟอรั่ม อัตรา 10 กรัม ต่อ เมล็ด 1 กิโลกรัม 
 - แมลง พบการเข้าท้าลายของหนอนเจาะต้น ฝัก ในช่วงออกดอก จะใช้มือเก็บออก -   
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                ภาพผนวกที่ 2  เกษตรกรท้าการก้าจัดวัชพืชแล้วการพูนดินกลบโคนต้น 
 

การเก็บเกี่ยว ท้าการเก็บเกี่ยว เมื่อฝักแก่ หรืออายุประมาณ 54-59 วันหลังปลูกโดยท้าการเก็บเกี่ยว 
2 ครั ง การเก็บเกี่ยวครั งแรกจะเก็บเพ่ือส่งขายพ่อค้าคนกลาง (คุณโสพล) ส่วนการเก็บครั งที่ 2 จะเก็บ
เพ่ือน้ามาต้มขาย ในราคา 7 ฝัก 20 บาท โดยการต้มน ้าเดือดพร้อมเปลือก ก่อนน้ามาชุบกับน ้าเกลือ
ผสมน ้าตาล 
การจ าหน่าย ขายฝักสด ฝักใหญ่ ราคา1.50 บาท ฝักเล็ก ราคา 1 บาท  และ ต้มขายคละขนาดใน
ราคา 7-8 ฝัก 20 บาท  

 
                   ภาพผนวกที่ 3  เกษตรกรท้าการเก็บข้อมูลก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตทั งหมด 
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            ภาพผนวกที่ 4  เกษตรกรต้มข้าวโพดเทียนขายในตลาดนัดตอนเย็นในพื นที่ 
 

ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ 
 - ต้นงอกไม่ค่อยสม่้าเสมอ 
 - แรงดันน ้าของสปริงเกอร์ ไม่เท่ากันในช่วง หัวกลาง และ ท้ายแปลง 
 - การให้น ้าแบบสปริงเกอร์ เมื่อต้นข้าวโพดสูงขึ น น ้าไม่ตกถึงโคนต้น 
 - ลักษณะเมล็ด / ฝัก ไม่ค่อยสวย 
 - ช่วงที่ปลูกข้าวโพดเทียนอากาศร้อน สภาพในแปลงจึงแล้ง 
 - การท้าน ้าสาบเสือ - ต้นและใบ ผึ่งลมให้แห้ง  บดเป็นผง  แช่น ้า 400 กรัม/น ้า 3 
ลิตร  ถ้าใบอย่างเดียวใช้ 400 กรัม/น ้า 8 ลิตร  กวนตั งทิ งไว้ค้างคืน  กรองเอากากออก  น้ามาฉีดพ่น
ทุก 7 วัน ป้องกันและไล่หนอง (40 ซีซี ต่อน ้า 25 ลิตร หรือ 1 ถังฉีด) 
 
2. จังหวัดสิงห์บุรี 

2.1 อ าเภอเมือง 
 2.1.1 เกษตรกรต าบลโพกรวม   เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมหันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ หันตรา   โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา จิโนวัฒน์  (คณบดีคณะเทคโนฯการเกษตรฯ) เป็นผู้กล่าวเปิดพีธี และ คณะ
ศึกษาดูงาน น้าโดย ท่านวุฒิพงษ์ ศรีรัง (นายก องค์การบริหารส่วนต้าบลโพกรวม)  คุณอนันต์ ภูยาธร  
(เกษตรอ้าเภอเมืองสิงห์บุรี) และ เกษตรกร จาก ต้าบลโพกรวม อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
ช่วยศาสตราจารย์วสุ สันติมิตร เป็นวิทยากรบรรยายการปลูกข้าวโพดเทียน  นอกจากนี ได้มีการพา
คณะศึกษาดูงานไปที่แปลงปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะของเกษตรกรในพื นที่ ต้าบลบ้านเกาะ อ้าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพผนวกที่ 5  การประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
                   ราชมงคลสุวรรรภูมิ และแปลงปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะของเกษตรกร 
 

วิธีการที่ตัวแทนเกษตรกรปฏิบัติ 
การเตรียมดิน    ท้าการเตรียมดิน 3 ครั ง ดังนี  
 - ครั งที่ 1  ไถดะ ด้วย ผาล 7 จ้านวน 1 ครั ง แล้วปล่อยดินในแปลงตากแดด 7 วัน 
 - ครั งที่ 2  ไถแปร ด้วย ผาล 7 จ้านวน 1 ครั ง แล้วปล่อยดินในแปลงตากแดด 5 วัน 
 - ครั งที่ 3  ปั่นดิน ด้วย จอบหมุน จ้านวน 1 ครั ง แล้วท้าการปลูกในวันรุ่งขึ น 
การปลูก  พื นที่ปลูกประมาณ 2 งาน แบ่งปลูก 2 ครั งๆ ละ 1 งาน ห่างกัน 4 วัน หลังจากเตรียมแปลง
เสร็จ วิธีการปลูก เริ่มจากขึงเชือกปลูก หัวแปลง-ท้ายแปลง แล้วใช้จอบขุดเป็นร่องปลูก ใช้ระยะ
ระหว่างต้น 10 เซนติเมตร ระยระหว่างแถว 70 เซนติเมตร ก่อนปลูกการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสาร
ป้องกันราน ้าค้าง(ฟอรั่ม)อัตรา 10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ใส่ปุ๋ยรองพื น โดยใช้มือโรยปุ๋ยแล้วท้า
การกลบปุ๋ยก่อนหยอดเมล็ดโดยไม่ให้เมล็ดสัมผัสกับปุ๋ย จากนั นท้าการหยอดเมล็ด 1-2 เมล็ดต่อหลุม  
ในพื นที่ 1 งานใช้เวลา 2-3 วัน  แรงงาน 2 คน  
การให้น  า แปลงปลูกกับคลองส่งน ้าอยู่ตรงข้ามกัน จึงใช้ปัมมไดโว่ต่อกับท่อขนาด 2 นิ ว เดินท่อน ้าผ่าน
ใต้ถนนมาที่แปลงปลูกแล้วใช้สายยางขนาด 2 นิ ว ต่อกับท่อน ้าเพื่อน้าสายยางมาใช้รดน ้าข้าวโพด โดย
วางสายยางที่บริเวณหัวแปลงให้น ้าไหลไปจนสุดแถวแล้วจึงเปลี่ยนแถว ท้าเช่นนี ทุกแถวที่ให้น ้า การ
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ให้น ้า 1 ครั ง ต่อพื นที่ 1 งาน จะใช้เวลา ครึ่ง วัน ช่วงที่พืชอายุ 0 – 30 วันจะให้น ้าทุก 7 วันต่อครั ง 
เมื่อพืชอายุ 31 วัน จนถึง เก็บเกี่ยว ให้น ้าทุก 3 – 4 วันต่อครั ง 
 

 
ภาพผนวกที่ 6  ลักษณะของต้นข้าวโพดเทียนบ้านเกาะในแปลงปลูกของเกษตรกร 
 

การใส่ปุ๋ย   ปุ๋ยเคมี ใส่ 3 ครั ง (ต่อพื นที่ 1 งาน) (ใช้แรงงาน 2 คน) ดังนี  
 ครั งที่ 1  รองพื นวันหยอดเมล็ด ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตรา 10 กก.ต่อไร่  
 ครั งที่ 2  ที่อายุ 14 วัน ใส่ปุ๋ย สูตร 46-0-0 จ้านวน 20 กก.ต่อไร่  
 ครั งที่ 3  ที่อายุ 28 วัน ใส่ปุ๋ย สูตร 16-16-16 จ้านวน 20 กก.ต่อไร่ 
วิธีการใส่ปุ๋ย ใช้มือโรยปุ๋ยที่โคนต้น แล้วพูนโคนกลบปุ๋ยพร้อมกับก้าจัดวัชพืช 
 ปุ๋ยชนิดน ้า ฉีด 5 ครั ง (ต่อพื นที่ 1 งาน) (ใช้แรงงาน 1 คน) ดังนี  
 ปุ๋ยน ้าสีเขียว (ไม่ทราบยี่ห้อ)(ราคาลิตรละ 40 บาท) 1 ช้อน ครึ่ง (ช้อนแกง) ผสมกับ ปุ๋ย
น ้า ตราโบโช่ (รูปร่างเป็นขวดแบน ราคาขวดละ 30 บาท สีของน ้าจะเหมือนน ้านม) 10 ซีซี แล้วผสม
ลงในถังโยกพ่นยา  ต่อน ้า 10 ลิตร (1 ถัง) ในพื นที่ 1 งาน ใช้ 1 ถัง ฉีดครั งที่ 1  ที่อายุพืช 15 วันและ 
ครั งต่อไปทุก 7 – 10 วัน เมื่อต้นข้าวโพดเทียนติดฝักทุกต้น จึงหยุดฉีด 
การป้องกันก าจัดวัชพืช  โรค และ แมลง 
 วัชพืช: ก้าจัดก่อนใส่ปุ๋ยเคมีในครั งที่ 2, 3 และ ก่อนเก็บเก่ียว 1 วัน (ใช้เคียวเกี่ยวข้าว
เดินหวดในแปลง)  
 โรค:   ไม่พบการแพร่ระบาดเข้าท้าลาย 
 แมลง: ใช้ แรนเนท (เป็นผงสีขาว) - แรนเนท 1 ช้อนแกง ต่อ น ้า 10 ลิตร (1 ถังฉีด) 
 พื นที่ 1 งาน ใช้ 2 ถังฉีด - ท้าการฉีด 1 ครั ง เมื่อข้าวโพดเทียนติดฝักแล้ว 7 วัน 
 สัตว์อ่ืนๆ เช่น กระรอก, หนู, นก 
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             ภาพผนวกที่ 7  ลกัษณะการเข้าท้าลายฝักข้าวโพดเทียนของ กระรอก และ หนู 
 

การเก็บเกี่ยว  เก็บเก่ียวที่อายุข้าวโพดเทียน 51 - 55 วัน หลังปลูก โดยใช้เวลาในการเก็บ 4 - 5 วัน 
เก็บโดยใช้มือหักฝักข้าวโพดเทียน แรงงานที่ใช้เก็บเก่ียว 1 คน แรงงานขาย 1 คน 
 

 
ภาพผนวกที่ 8  เกษตรกรเริ่มท้าการเก็บเก่ียวข้าวโพดเทียน โดยมือหักฝัก 
 

การจ าหน่าย  ต้มขายเอง ฝักใหญ่ราคา 7 ฝัก 20 บาท ฝักเล็กราคา 8 – 10 ฝัก 20 บาท 
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2.1.2  ตัวแทนเกษตรกร ต าบลบางกระบือ 
 

 
         ภาพผนวกที่ 9  การประชุมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร   
              วันที่ 22 ตุลาคม 2557  ณ ต้าบลบางกระบือ อ้าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
 

วิธีการที่ตัวแทนเกษตรกรปฏิบัติ 
การเตรียมดิน เริ่มจากการใช้รถแทรกเตอร์ท้าการไถดะ 1 ครั งและไถแปร 1 ครั ง ด้วยผาล 7 เพ่ือ
พลิกหน้าดินและกลบเศษพืชหรือวัชพืชในแปลงใช้เวลาในการไถเตรียมดิน 2 ชั่วโมง เป็นเงิน 600 
บาท (ราคากันเองของเกษตรกร) แล้วใช้คนเขี่ยปรับดินให้เสมอกัน ทิ งไว้ 7 วัน จึงท้าการหยอดเมล็ด
ข้าวโพด 
การปลูก 
 เริ่มจากการคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันก้าจัดเชื อรา (ฟอรัม)(ไดเมทโธมอร์ฟ)  อัตราส่วน 
10 กรัมต่อเมล็ดข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ 1 กิโลกรัม ใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูก 1 กิโลกรัมต่อพื นที่ปลูก 
2 งาน ระยะห่างระหว่างต้น 20 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถว 70 เซนติเมตรโดยใช้เชือกที่ท้า
เครื่องหมายระยะห่างไว้เป็นตัวก้าหนดระยะปลูก  1 หลุมใช้ 1 เมล็ด โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี  
 - รุ่นที่ 1 ใช้อุปกรณ์หยอดเมล็ด (แจ๊บ) ในการปลูก แรงงานปลูก 5 คน  
 - รุ่นที่ 2 ใช้จอบเขี่ยเปิดร่องในการหยอดเมล็ด แรงงานปลูก 2 คน 
 

 
ภาพผนวกที่ 10  เกษตรกรหยอดเมล็ดข้าวโพดโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ด (แจ๊บ) 
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การให้น  า  การให้น ้าข้าวโพดเทียนฯ โดยใช้ระบบน ้าหยดมีปัมมสูบน ้าแล้วปล่อยน ้าไปตามสายน ้า
หยด ให้น ้าทุกวันๆละ 2 ครั ง ดังตารางผนวกท่ี 2 
 

ตารางผนวกท่ี 2  ช่วงอายุ และ เวลาในการให้น ้า 
อายุพืช (วัน) ช่วงที่ให้น  าของวัน เวลาที่ให้น  า 

0 – 15 เช้า (7.30 น.) และ เย็น (16.00 น.) 5 นาที 
16 – เก็บเกี่ยว เช้า (7.30 น.) และ เย็น (16.00 น.) 7 นาที 

 

    
 

ภาพผนวกที่ 11  การให้น ้าข้าวโพดเทียนด้วยระบบน ้าหยดของเกษตรกร 
การใส่ปุ๋ย  มีการใส่ปุ๋ย 2 วิธี  
 - ปุ๋ยเคมีทางน ้าหยด โดยน้าปุ๋ยเคมีมาละลายในน ้า 20 ลิตร แล้วปล่อยไปพร้อมกับการ
ให้น ้าหยด ท้าการให้น ้าปุ๋ยสัปดาห์ละ 1 ครั ง ดังตารางผนวกท่ี 3 
 

ตารางผนวกท่ี 3  ช่วงอายุ และ เวลา การให้ปุ๋ยด้วยวิธีน ้าหยด 

อายุพืช (วัน) 
ช่วงที่ให้น  า
ปุ๋ยของวัน 

เวลาที่ให้ 
น  าปุ๋ย 

สูตรปุ๋ยท่ีใช้ 
ปริมาณปุ๋ย 
ต่อ ครั ง 

จ านวนครั ง 
ที่ให้น  าปุ๋ย 

7 - 30 เช้า (7.30 น.) 5 นาที 46 – 0 - 0 2  กก. 4 
31 – เก็บเกี่ยว เช้า (7.30 น.) 7 นาที 16 – 16 - 16 2.5  กก. 3 
*ในแต่ละครั งที่ให้ปุ๋ย เมื่อปุ๋ยหมดถังแล้ว ให้น ้าต่อไปอีกประมาณ 1 นาที เพื่อล้างปุ๋ยในระบบ
น ้าหยดให้หมด 

  

 - ปุ๋ยฮอร์โมนพืชทางใบ  อัตราการใช้ 40 ซีซี ต่อน ้า 20 ลิตร (1 ถังฉีด) (ถังฉีดแบบสูบ
มือ)  ฉีดทุก 5-7 วัน ตั งแต่เริ่มปลูก จนถึง เก็บเกี่ยว  อายุพืช 0 – 15 วัน พื นที่ 2 งาน ใช้ 20 ลิตร (1 
ถังฉีด) อายุพืช 16 – เก็บเก่ียว พื นที่ 2 งาน ใช้ 30 ลิตร (1.5 ถังฉีด) 
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                ภาพผนวกที่ 12  การใหปุ้๋ยไปกับระบบน ้าหยดที่เกษตรกรใช้ 
 

การป้องกันก าจัดวัชพืช โรค และ แมลง 
 วัชพืช:พบเจอ ระหว่างต้นข้าวโพด ใช้มือถอนออกท่ีอายุข้าวโพดเทียน 30 วัน 1 ครั ง 
พบเจอ ระหว่างแถวข้าวโพด ใช้เครื่องตัดหญ้าเดินตัดที่อายุข้าวโพดเทียน 30 วัน 1 ครั ง และ ก่อน
เก็บเก่ียว 1 ครั ง 
 โรค:   ไม่พบการแพร่ระบาดเข้าท้าลาย 
 แมลง / หนอน:   พบเจอ ที่ปลายฝักข้าวโพดเทียนตอนเก็บเกี่ยว ไม่ได้เป็นปัญหา
เพราะก่อนต้มข้าวโพดเทียนเพื่อจ้าหน่ายจะท้าการแต่งฝักโดยการตัดหัวและท้ายฝักทิ ง 
การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวที่อายุข้าวโพดเทียน 55-60 วันหลังปลูก ท้าการตรวจเช็คก่อนว่าเก็บได้หรือไม่ 
โดยใช้มือจับที่ฝัก (ก้าแน่น จุกนิ่ม)  ถ้าเก็บได้ จะใช้มีดตัดโคนต้น แล้วน้าออกมาวางด้านนอกแปลง ใช้
มือหักฝักออกจากต้น ใส่ถัง น้าต้นที่ตัดแล้วไปเผา หรือ ให้วัวกิน 
การจ าหน่าย ต้มขาย ในราคา 10 - 11 ฝัก 20 บาท  
 
ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ 
 - การต้มข้าวโพดเทียน จะใช้เตาถ่าน ในการต้ม โดยท้าการตัดหัวฝัก ท้ายฝัก จากนั น
ปลอกเปลือก ให้เหลือเปลือกชั นสุดท้ายไว้ 
 - วิธีการต้ม - ตวงน ้า ½ หม้อเบอร์ 40  ต้มด้วยเตาถ่าน รอจนน ้าเดือด 
 - ใส่เกลือ   2  ห่อเล็ก + น ้าตาล  1  กก. 
 - แหล่งขาย - โรงเรียนใกล้บ้าน, โรงพยาบาลลพบุรี, สถานีต้ารวจ สิงห์บุรี,  
                   ตลาดสิงห์บุรี ใกล้ บขส. 
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 - ฮอร์โมนพืชทางใบ ส่วนผสม 
  ใส้ต้นกล้วย  2    กก.  
  กากน ้าตาล ครึ่ง     กก.  
  สารเร่ง พด.7 ซองสีเขียว  1  ซอง 
  สารเร่ง พด.3 ซองสีฟ้า  1  ซอง 
  น ้า                 40  ลิตร  
  แคปซูนนาโน (ราคาเม็ดละ 50 บาท)       2 เม็ด  
  ถังน ้า ส้าหรับหมักฮอร์โมน   1  ใบ 
        วิธีท้า 
  - น้าสารเร่ง พด.3 และ 7 มาผสมกับน ้า ทิ งไว้ 5 นาที ใส่กากน ้าตาลลงไป 
  - น้าใส้ต้นกล้วยมาสับพอละเอียด ใส่ลงในถังน ้าที่ผสมสารเร่งฯ 
  - หมักเป็นเวลา  1  เดือน 
 
 2.1.3 ตัวแทนเกษตรกร ต าบลหัวไผ่ 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 13  การประชุมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และ วางแผนการปลูก 
 

วิธีการที่ตัวแทนเกษตรกรน าไปปฏิบัติ 
การเตรียมดิน  ใช้รถแทรกเตอร์ในการเตรียมดิน ทั งหมด 4 ครั ง โดยเริ่มจากครั งที่ 1 ไถดะเปิดหน้า
ดิน ด้วยผาล 7 ครั งที่ 2 และ 3 เป็นการไถแปรเพื่อให้ดินก้อนใหญ่แตกเป็นก้อนเล็กลง ด้วยผาล 7และ
ครั งที่ 4 เป็นการใช้จอบหมุนโรตารี่ปั่นดินให้มีความละเอียดขึ น การเตรียมดินจะเตรียมแบบเรียบไม่มี
การยกร่อง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน 2,000 บาทต่อพื นที่ 3 ไร ่
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                 (ก)        (ข) 

 
(ค) 

ภาพผนวกที่ 14  การเตรียมดิน และ พื นที่ปลูก (ก) การไถเตรียมดินครั งที่ 1   
      (ข) หลังการไถเตรียมดินครั งที่ 1 (ค) บ่อน ้าส้าหรับการปลูกข้าวโพด 
 

การปลูก  เตรียมเมล็ดข้าวโพดเทียนฯ ด้วยการคลุก สารป้องกันราน ้าค้าง (ฟอรั่ม) อัตรา 10 กรัม ต่อ  
1 กิโลกรัม เขย่าให้เข้ากัน ขั นตอนการปลูก ดังนี  
 - ขึงเชือกเพ่ือสร้างแถวในการปลูกทั ง หัวแปลง-ท้ายแปลง  
 - ปักไม้เพ่ือสร้างแถวปลูก ระยะห่างระหว่างแถว  70 เซนติเมตร 
 - ท้าการขึงเชือกระยะปลูกในแนวแถว เพื่อหยอดเมล็ด ระยะห่างระหว่างต้น 20 
เซนติเมตร 
 - ท้าการใส่ปุ๋ยรองพื น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ใสปุ่๋ยเคมีสูตร 46-0-0  อัตรา 
13.5 กิโลกรัมต่อไร่ และส่วนที่ 2 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 67 กิโลกรัมต่อไร่ 
 - หยอดเมล็ดข้าวโพดเทียน 1 เมล็ดต่อหลุม 



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

58 
 

    
 

 
 

ภาพผนวกที่ 15  การสร้างแถวปลูก และ ระยะการปลูกข้าวโพดเทียน 
 

การให้น  า  ใช้น ้าบาดาลที่สูบขึ นมาพักไว้ในบ่อ โดยให้น ้าทุกวันด้วยสายยางต่อกับหัวฝักบัวเป็นเวลา 1 
ชั่วโมงต่อครั ง ท้าการให้น ้าในตอนเช้า จนถึงช่วงอายุข้าวโพดเทียน 40 วัน จึงเปลี่ยนวิธีการให้น ้าเป็น
แบบปล่อยไปตามร่อง เพราะได้ความรู้จากการดูงาน ณ ต้าบลบ้านเกาะ อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้น ้า ทุก 3 วันต่อ 1 ครั ง จนถึงเก็บเกี่ยว ค่าใช้จ่ายทั งหมดในเรื่องของ
การให้น ้าประมาณ 6,700 บาท (ค่าขุดบ่อ 3,500 บาท, ค่าท่อ PVC 20 ท่อๆละ 80 บาท), ค่าน ้ามัน
สูบน ้า ซื อ 4 ครั ง 1,600 บาท ) 
    

    
 

ภาพผนวกที่ 16  การให้น ้าของเกษตรกร แบบสายยาง ตั งแต่ปลูก ถึง อายุ 40 วัน 
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ภาพผนวกที่ 17  การให้น ้าของเกษตรกร แบบปล่อยตามร่อง ตั งแต่อายุ 41 วัน ถึง วันเก็บเก่ียว 
 
การใส่ปุ๋ย  ท้าการใส่ปุ๋ยทั งหมด 3 ครั ง แบ่งพื นที่เป็น 2 ส่วน ดังนี  
 

ตารางผนวกท่ี 4  แสดงการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยเคมี 
 แปลง 1 อัตราการใช้ แปลง 2 อัตราการใช้ 

รองพื น อินทรีย์ 80 กก./ไร่ 46-0-0 16 กก./ไร่ 
อายุ 15 วัน อินทรีย์ 80 กก./ไร่ 16-16-16 16 กก./ไร่ 
อายุ 30 วัน อินทรีย์ 80 กก./ไร่ 16-16-16 16 กก./ไร่ 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 18  การใส่ปุ๋ยที่โคนต้นโดยใช้มือ ก่อนท้าการพูนดินกลบโคนของเกษตรกร   
 
การก าจัดวัชพืช โรค และ แมลง 
 วัชพืช ไม่ค่อยพบเจอ แต่ถ้าเจอก็จะถอนออกด้วยมือ 
 โรค มีบางต้นเป็นโรคราน ้าค้าง เมื่อพบเจอก็ถอนออก น้าไปเผาทิ ง 
 แมลง เจอหนอนสีน ้าตาลบ้าง เมื่อพบเจอก็ใช้มือจับออกไปทิ ง 
การเก็บเกี่ยว  เก็บเก่ียวแปลงที่ 1 และ 2 บ้างส่วนที่แก่ก่อน ใช้วิธีเก็บเก่ียว 2 วิธี คือ วิธทีี่ 1 ใช้มีด
ฟันต้นใต้ฝัก แล้วน้าออกจากแปลงมาหักฝักเพ่ือจ้าหน่ายหรือต้มกิน ส่วนวิธีที่ 2 คือ ใช้มือบิดฝักออก
จากต้นในแปลงต้นข้าวโพดที่ท้าการเก็บเก่ียวเสร็จแล้ว จะมีคนที่เลี ยงวัวมาขอรับไป 
การจ าหน่าย   ต้มขาย โดย ฝักใหญ่ 5-7 ฝัก 20 บาท, ฝักเล็ก 10 ฝัก 20 บาท  
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ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 
 -   การ ใช้ น ้ าบาดาล  ท้ า ให้ ดิ น เป็ นด่ า งและคราบ เกลื อ  เพราะก่ อนหน้ านี  
ท้าการปลูกข้าว แล้วไม่เจอปัญหาเรื่องดิน และเคยส่งดินไปตรวจที่ส้านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
สิงห์บุรี ผลการตรวจออกมาดี ไม่มีปัญหา 
 -  น ้าที่สูบขึ นมาใช้ในการปลูกข้าวโพดเทียน แห้งเร็ว ไม่เพียงพอ ต่อการใช้ ท้าให้การให้
น ้าแปลงที่ 3 ขาดช่วงไป 
 

    
ภาพผนวกที่ 19  เกษตรกรดูงาน ณ แปลงเกษตรกร ต้าบลบ้านเกาะ อ้าเภอระนครศรีอยุธยา  
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

    
                 (ก)      (ข) 

 
(ค) 

ภาพผนวกที่ 20  พื นที่ปลูกของเกษตรกร  (ก) แปลง 1 อายุ 26 วัน (ข) แปลง 2 อายุ 19 วัน 
      (ค)  แปลง 3 อายุ 11 วัน 
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ภาพผนวกที่ 21  สภาพแวดล้อมรอบพื นที่ปลูกของเกษตรกร 
 

    
 (ก)                                                 (ข) 

 
(ค) 

ภาพผนวกที่ 22  พื นที่ปลูกของเกษตรกร  (ก)  แปลง 1 อายุ 36 วัน  (ข)  แปลง 2 อายุ 29 วัน 
      (ค)  แปลง 3 อายุ 11 วัน 
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(ก)                                                            (ข) 

 
(ค) 

ภาพผนวกที่ 23  พื นที่ปลูกของเกษตรกร (ก)  แปลง 1 อายุ 47 วัน (ข)  แปลง 2 อายุ 40 วัน 
       (ค)  แปลง 3 อายุ 22 วัน 
 
2.2 อ าเภออินทร์บุรี 
 

 2.2.1 ตัวแทนเกษตรกร ต าบลท่างาม 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 24 การประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนกับเกษตรกร  
      ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ หน้าส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลท่างาม   
      อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
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วิธีการที่ตัวแทนเกษตรกรน าไปปฏิบัติ 
การเตรียมดิน 4 ครั ง ดังนี  
 - ครั งที่ 1  ไถดะ ด้วย ผาล 6 จ้านวน 1 ครั ง แล้วปล่อยดินในแปลงตากแดด 7 วัน 
 - ครั งที่ 2  ไถแปร ด้วย ผาล 6 จ้านวน 2 ครั ง แล้วปล่อยดินในแปลงตากแดด 1 วัน 
 - ครั งที่ 3  ปั่นดิน ด้วย จอบหมุน จ้านวน 1 ครั ง แล้วปล่อยดินในแปลงตากแดด 1 วัน 
 - ครั งที่ 4  ปั่นดิน ด้วย จอบหมุน จ้านวน 1 ครั ง แล้วท้าการปลูกในวันรุ่งขึ น 
 

 
                  ภาพผนวกที่ 25  ลักษณะการเตรียมดินของเกษตรกรในแปลงก่อนปลูก 
 
การปลูก  พื นที่ปลูกประมาณ 2 งาน ท้าการปลูก 2 รุ่นๆละ 1 งาน แต่ละรุ่นห่างกัน 7 วัน หลังจาก  
เตรียมแปลงเสร็จ วิธีการปลูกในแปลงปลูกแต่ละแปลง เริ่มจากขึงเชือก หัวแปลง-ท้ายแปลง แล้วใช้
จอบขุดหลุมปลูก โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้น   15 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถว 60 เซนติเมตร 
เมล็ดพันธุ์ท้าการคลุกสารป้องกันราน ้าค้าง (ฟอรั่ม) อัตรา 10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หยอด
เมล็ดหลุมละ 1-2 เมล็ด ในพื นที่ 1 งานใช้เวลา ครึ่งวัน แรงงาน 2 คน ช่วงเย็นในวันเดียวกันจึงให้น ้า 
การให้น  า  จะเริ่มให้ครั งแรกในวันที่หยอดเมล็ดเสร็จของแปลงนั นๆ โดยใช้เครื่องสูบน ้าจากในบ่อน ้า 
ด้านหลังแปลง เวลาในการให้น ้าในพื นที่ 2 งาน ครึ่งชั่วโมง ท้าการให้น ้าทุก 7 วัน จนถึง  เก็บเก่ียว 
การใส่ปุ๋ย   ปุ๋ยเคมี ใส่ 3 ครั ง  ครั งที่ 1 อายุ 15 วัน ครั งที่ 2  อายุ 30 วัน และ ครั งที่ 3 อายุ 44 วัน 
ปุ๋ยที่ใช้ สูตร 46-0-0 จ้านวน 10 กก.ต่อไร่ ผสมกับ 15-15-15 จ้านวน 20 กก.ต่อไร่  วิธกีาร ใช้ช้อน
แกงในการตักปุ๋ย 1 ช้อน ต่อข้าวโพดเทียน 1 ต้น ใส่ปุ๋ยที่โคนต้น แล้วพูนดินกลบโคนต้น ก้าจัดวัชพืช 
และ ท้าให้แปลงเกิดเป็นร่อง จากนั นวันรุ่งขึ นจึงให้น ้าตามที่ก้าหนดทุก 7 วัน 
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ภาพผนวกที่ 26  ลักษณะหลังการให้น ้าในแปลงปลูกข้าวโพดเทียนในแปลงปลูก โดยใช้เครื่องสูบน ้า 
      กับท่อสูบ ใช้น ้าในบ่อที่กักเก็บไว้เอง 
 
การป้องกันก าจัดวัชพืช  โรค และ แมลง 
 - ท้าการฉีดยาประเภทดูดซึม 1 ครั ง ต่อ 1 แปลงปลูก โดยฉีดก่อนต้นข้าวโพดเทียนออก
ดอกตัวผู้ อัตราการผสม 50 ซีซี ต่อน ้า 25 ลิตร (1 หม้อเครื่อง) 
 - วัชพืช: พบเจอแล้วก้าจัดตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั ง 3 ครั ง จากนั นปล่อยตามธรรมชาติ 
 - โรค / แมลง:พบเจอ แต่น้อย จึงไม่ได้ฉีดอะไรเลย 
การเก็บเกี่ยว  เก็บเก่ียวที่อายุข้าวโพดเทียน 50 - 56 วัน หลังปลูก โดยใช้เวลาในการเก็บ 5 วัน 
การเก็บฝักโดยใช้มือหักฝักข้าวโพดเทียน แรงงานที่ใช้ 2 คน ท้าการเก็บเกี่ยวในช่วงเช้า แล้วน้ามาต้ม
ก่อนน้าไปขาย 
การจ าหน่าย  ต้มขายเอง ในราคาแบบคละขนาด 8 ฝัก 20 บาท 
  

    
 

ภาพผนวกที่ 27  การต้มข้าวโพดเทียนและท้าเป็นมัด ราคาขายต่อมัด 7-10 ฝัก 20 บาท 
 

ข้อเสนอแนะ 
 - ในเกษตรกร 1 ราย (นายวิสัย แสงสน) สามารถท้าระบบปลูกแบบรายสัปดาห์ได้ใน
พื นที่ 2 ไร่ 
 - การต้มขายเอง สามารถท้าก้าไรได้มากกว่า การขายฝักสด 
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                         ตารางผนวกที่ 5  กิจกรรม การให้น ้าและการก้าจัดวัชพืช 
อายุพืช (วันที่) แปลง 1 และ 2 

0 ปลูก + ให้น ้า 
7 ให้น ้า 
14 ใส่ปุ๋ย + พูนโคน 
15 ให้น ้า 
22 ให้น ้า 
29 ใส่ปุ๋ย + พูนโคน 
30 ให้น ้า 
37 ให้น ้า 
43 ใส่ปุ๋ย + พูนโคน 
44 ให้น ้า 
51 ให้น ้า 
55 เริ่มเก็บเกี่ยว 

 
 2.2.2 ตัวแทนเกษตรกร ต าบลน  าตาล 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มเกษตรกร ต้าบลน ้าตาล อ้าเภออินทร์บุรี   จังหวัด
สิงห์บุรี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม อาคาร วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา วิทยากรบรรยาย โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ สันติมิตร ก่อนพา
เกษตรกรผู้เข้าประชุมไปดูงานที่แปลงปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ ต้าบลบ้านเกาะ อ้าเภอ
พระนครศรีอยุธยา    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 28  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มเกษตรกร ต้าบลน ้าตาล อ้าเภออินทร์บุรี 
      จังหวัดสิงห์บุรี  
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วิธีการที่ตัวแทนเกษตรกรน าไปปฏิบัติ  
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ.2558 

การเตรียมดิน 3 ครั ง ดังนี  
 - ครั งที่ 1  ไถแปร ด้วย ผาล 5 จ้านวน 1 ครั ง แล้วปล่อยดินในแปลงตากแดด 7 วัน 
 - ครั งที่ 2  ปั่นดิน ด้วย จอบหมุน จ้านวน 1 ครั ง แล้วปล่อยดินในแปลงตากแดด 7 วัน 
 - ครั งที่ 3  ชักร่อง ด้วย รถไถเดินตาม จ้านวน 1 ครั ง 
 - ค่าใช้จ่ายในการไถ 1,500 บาท ต่อ ไร่ 
การปลกู พื นที่ปลูกประมาณ 1 ไร่ ท้าการปลูก 4 รุ่น แต่ละรุ่นห่างกัน 4 - 12 วัน หลังจาก เตรียม
แปลงเสร็จ วิธีการปลูกในแต่ละแปลงปลูก เริ่มจากใส่ปุ๋ยรองพื น อุปกรณ์ท่ีใส่ปุ๋ย คือ ขวดน ้าดื่มที่มัด
ติดกับไม้แล้วเดินเขย่าไปตามร่องปลูก จากนั นใช้มือกลบปุ๋ยเพื่อไม่ให้ปุ๋ยสัมผัสกับเมล็ด  ระยะปลูก
ระหว่างต้น 20 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถว 60 เซนติเมตร เมล็ดพันธุ์ท้าการคลุกสารป้องกันรา
น ้าค้าง (ฟอรั่ม) อัตรา 10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หยอดเมล็ดหลุมละ 1 เมล็ด ใน 1 รุ่น ใช้เวลา 
ครึ่งวัน แรงงาน 7 คน ใช้เวลา ครึ่ง วัน ใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูก 4 กิโลกรัม 

    
ภาพผนวกที่ 29  การเตรียมแปลงในการปลูกโดยเริ่มจากการใส่ปุ๋ยรองพื นและหยอดเมล็ด  
การให้น  า เริ่มให้ครั งแรกเมื่อหยอดเมล็ดเสร็จ  โดยใช้สายยางในการรดน ้า ในช่วง 7 วันแรก ต่อมาจะ
รดน ้าแบบ 2 วันเว้น 2 วัน จากนั น จะรดน ้าแบบ วันเว้นวัน จนถึงเก็บเก่ียว 

 
ภาพผนวกที่ 30  การให้น ้าข้าวโพดเทียนบ้านเกาะที่เกษตรกรปลูกโดยใช้สายยาง 
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การใส่ปุ๋ย  ปุ๋ยเคมี ใส่ 2 ครั ง ต่อ 1 รุ่น  ครั งที่ 1  วันที่หยอดเมล็ด และ ครั งที่ 2 เมื่ออายุพืช 15 
วัน  ปุ๋ยรองพื นที่ใช้ คือ สูตร 46-0-0 จ้านวน 16 กิโลกรัม ผสมกับ 16-20-0 จ้านวน 16  กิโลกรัม ต่อ 
พื นที่ 1 ไร่ ปุ๋ยที่ใส่ตอนอายุพืช 15 วัน คือ สูตร 46-0-0 จ้านวน 25 กิโลกรัม ผสมกับ 15-15-15 
จ้านวน 25 กิโลกรัม ต่อ พื นที่ 1 ไร่ 
วิธีการใสปุ่๋ย  ปุ๋ยรองพื น ใช้ขวดเดินเขย่า แล้วเดินกลบปุ๋ยด้วยมือ ไม่ไห้ปุ๋ยสัมผัสกับเมล็ดพันธุ์ 
ปุ๋ยเมื่ออายุพืช 15 วัน ใช้มือหยิบปุ๋ยแล้วใส่ที่โคนต้น จากนั นพูนโคนกลบปุ๋ยพร้อมกับก้าจัดวัชพืชไป
พร้อมกัน แล้วจึงท้าการรดน ้า 
การป้องกันก าจัดวัชพืช  โรค และ แมลง 
 - วัชพืช:   พบเจอแล้วก้าจัดตอนใส่ปุ๋ย และ ตอนรดน ้า 
 - โรค / แมลง:  พบเจอบ้าง แต่ ไม่ได้จัดการอะไรมาก 
การเก็บเกี่ยว  เก็บเก่ียวที่อายุข้าวโพดเทียน 50 - 55 วัน หลังปลูก โดยใช้เวลาในการเก็บ 2 วัน 
เก็บโดยใช้มือหักฝักข้าวโพดเทียน แรงงานที่ใช้ 2 คน ท้าการเก็บเก่ียวในช่วงเช้า แล้วน้ามาต้มก่อน
น้าไปขาย ที่หน้าแปลงปลูกเพราะแปลงอยู่ติดถนนหน้าวัดศรีจุฬามณี 
การจ าหน่าย  ต้มขายเอง ในราคาฝักสวย 8 ฝัก 20 บาท ฝักคละขนาด 10 – 12 ฝัก 20 บาท 
ข้อเสนอแนะ 
 - สภาพอากาศในช่วงนี ร้อนมาก (ช่วงปลูก กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน) ท้าให้น ้าที่รดลงไป
ในดินแห้งเร็ว พืชจึงไม่ได้รับน ้าเท่าที่ควร และ เจอฝักหลอหลายฝัก  ท้าให้ราคาขายไม่ดี  
 - ฮอร์โมนนาโน (กอแก้ว) 
 - ชนิดแคปซูน 1 เม็ด และ ชนิดน ้า 40 ซีซี ผสมในน ้า 400 ซีซี 
 - ตวงออกจากขวด 100 ซีซี มาผสมกับน ้าในเครื่องฉีด 30 ลิตร  
  

 
วิธีการที่ตัวแทนเกษตรกรน าไปปฏิบัติ 
 ระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2559 
การเตรียมดิน  เตรียมดินทั งหมด 3 ครั ง ดังนี  
 ครั งที่ 1 ไถดะ ด้วยผาล 7 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง  300 บาท หลงัจากไถเสร็จ ทิ งไว้ 7 วัน 
 ครั งที่ 2 ปั่นดิน ด้วยจอมหมุน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 300 บาท หลังจากปั่นดิน ทิ งไว้ 7 วัน 
 ครั งที่ 3 ยกร่อง ด้วยรถไถเดินตามผาล 3 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 500 บาท 
 ผู้รับจ้าง เป็นคนแถวบ้าน แต่จะยืมอุปกรณ์ในการเตรียมดินจากที่อ่ืน 
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  ภาพผนวกที่ 31  พื นทีป่ลูก ตั งแตก่่อนเตรียมดิน จนถึง พร้อมปลูก 
 2.2.2.10  การปลูก เตรียมเมล็ดข้าวโพดเทียน ด้วยการคลุก สารป้องกันราน ้าค้าง 
(ฟอรั่ม) อัตรา 10 กรัม ต่อ  1 กิโลกรัม เขย่าให้เข้ากัน ใช้แรงงานในการปลูก 2 คน ท้าการปลูกโดย
เดินหยอดปุ๋ยเคมีรองพื น 1 คน สูตร 46-0-0 อัตรา 8 กิโลกรัมต่อไร่ (1 งาน) ผสมกับสูตร 15-15-15 
อัตรา 8 กิโลกรัมต่อไร่ (1 งาน) (วิธีใส่ปุ๋ยรองพื น คือ ใช้มือ โดย 1 ก้ามือใส่ได้ 4 หลุม)  และ 1 คน 
เดินหยอดเมล็ดตามหลังแบบไม่สัมผัสปุ๋ย โดยหลังจากใส่ปุ๋ยรองพื น โกยดินกลบ ท้าการหยอดเมล็ด 
1 เมล็ดต่อหลุม แล้วใช้ดินกลบเมล็ด ระยะห่างที่ใช้ปลูกระหว่างแถว 70 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่าง
ต้น 20-25 เซนติเมตร หลังจากท้าการหยอดเมล็ดเป็นเวลา 7 วัน จึงท้าการหยอดเมล็ดแปลงต่อไป 
(ปลูกทั งหมด 4 แปลงย่อย) 

 
                     ภาพผนวกที่ 32  การเตรียมเมล็ดโดยคลุกเมล็ดก่อนปลูกของเกษตรกร 
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ภาพผนวกที่ 33  การใส่ปุ๋ยรองพื นและหยอดเมล็ดข้าวโพดเทียนของเกษตรกร 
 2.2.2.11 การให้น  า ดังนี  
 การให้น ้า 2 วันแรก จะใช้สายยางในการรดน ้าตอนเช้า จากนั น จะให้น ้าแบบ วันเว้นวัน 
จนถึงช่วงข้าวโพดอายุ 15 วันจึงแบ่งพื นที่ออกเป็น 2 ส่วน โดย ส่วนที่ 1 ให้น ้าโดยใช้สายยาง และ 
ส่วนที่ 2 ให้น ้าด้วยเทปน ้าหยด แบบวันเว้นวัน จนถึงเก็บเก่ียว  
 

    
(ก)                                                          (ข) 

ภาพผนวกที่ 34  การให้น ้าทั ง 2 วิธีพร้อมกันของเกษตรกร (ก) การให้น ้าด้วยสายยาง 
      (ข)  การให้น ้าด้วยระบบเทปน ้าหยด 
 
การใส่ปุ๋ย  ทั งหมด 3 ครั ง (ต่อ 1 แปลงปลูกย่อยหรือ 1 งาน) ดังนี  
 - ครั งที่  1  วันปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีรองพื น สูตร 46 -0-0 อัตรา 8 กิโลกรัม ผสมกับ  
สูตร 15-15-15 อัตรา 8 กิโลกรัม เป็น 16 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีการใส่ปุ๋ย คือ ใช้มือในการใส่ปุ๋ย  
โดย 1 ก้ามือ จะใส่ได้ 4 หลุม แล้วกลบปุ๋ยก่อนหยอดเมล็ดเพื่อไม่ให้สัมผัสกับปุ๋ย 
 - ครั งที่ 2  ที่อายุข้าวโพดเทียน 15 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 14 กิโลกรัม ผสม
กับ สูตร 15-15-15 อัตรา 14 กิโลกรัม เป็น 28 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีการใส่ปุ๋ย คือ ใช้ช้อนพลาสติก 
1 ช้อนต่อ 1 ต้น ใส่ห่างจากโคนต้นเล็กน้อย แล้วท้าการพูนดินกลบโคน 
 - ครั งที่ 3  ที่อายุข้าวโพดเทียน 30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 14 กิโลกรัม ผสม
กับ สูตร 13-13-21 อัตรา 14 กิโลกรัม เป็น 28 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีการใส่ปุ๋ย คือ ใช้ช้อนพลาสติก 1 
ช้อนต่อ 1 ต้นใส่ห่างจากโคนต้นเล็กน้อย แล้วท้าการพูนดินกลบโคน 
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การก าจัดวัชพืช โรค และ แมลง 
 - วัชพืช พบเจอ และ ได้ท้าการก้าจัดตอนใส่ปุ๋ยครั งที่ 2 และ 3 
 - โรค:   ไม่พบการแพร่ระบาดเข้าท้าลาย 
 - แมลง พบเจอหนอนเจาะต้น และ ฝัก แต่ไม่ได้ท้าอะไร 
 

    
 

ภาพผนวกที่ 35  สภาพแปลงหลังการใส่ปุ๋ย พูนดินกลบโคน และ ก้าจัดวัชพืช 
 
การเก็บเกี่ยว  ใช้แรงงาน 1 คนในการเก็บเก่ียวเลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะฝักที่แก่ โดยใช้มือหักฝัก 
การจ าหน่าย  ต้มขาย 8-9 ฝัก 20 บาท ขายที่หน้าแปลงปลูกในตอน เช้า-บ่าย  ขายฝักสด คละขนาด
ราคาฝักละ 1 บาท  
 

    
 

ภาพผนวกที่ 36  การขายข้าวโพดเทียนของเกษตรกร 
 
ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 
 - ภัยแล้ง อากาศร้อน ท้าให้การให้น ้าในแต่ละครั งความชื นอยู่ได้ไม่นาน  
 - ดินทราย แห้งเร็ว ทดลองท้าคันดินกั นน ้า ก็ใช้ไม่ได้ 
 - ถูกสัตว์เข้าท้าลาย เช่น นก กระรอก และ หนู 
 - ชาวบ้านแถวนี ไม่นิยมข้าวโพดเทียน ส่วนใหญ่ชอบข้าวโพดข้าวเหนียว 
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ภาพผนวกที่ 37  พื นที่ปลูกของเกษตรกร 
 

    
 

ภาพผนวกที่ 38  พื นที่ปลูกของเกษตรกร 
 

    
 

ภาพผนวกที่ 39  การทดลองวิธีการให้น ้าแบบสายยาง และ ระบบเทปน ้าหยด 
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ภาพผนวกที่ 40  พื นที่ปลูกท่ีทดลองวิธีการให้น ้าของเกษตรกร 
 

    
 

ภาพผนวกที่ 41  พื นที่ปลูกท่ีทดลองวิธีการให้น ้าของเกษตรกร 
 

    
 

ภาพผนวกที่ 42  ฝักข้าวโพดเทียนที่ไม่สมบูรณ์ในแปลงปลูก 
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ภาพผนวกที่ 43  การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ือน้ามาจ้าหน่าย 
 2.2.3 ตัวแทนเกษตรกร ต าบลทับยา 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงาน น้าโดย คุณชารินทร์ สิงห์ดี      
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี และ ตัวแทนเกษตรกรจากอ้าเภอต่างๆ  ในจังหวัดสิงห์บุรี โดย
ท่าน ผศ.ดร.อ้านาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   และอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้กล่าว
เปิดการประชุมฯ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคาร 24  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

    
 

   
   

ภาพผนวกที่ 44 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงาน น้าโดย คุณชารินทร์ สิงห์ดี ก่อนดู 
                    งานในแปลงปลูกของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเทียนที่ต้าบลบ้านเกาะ 
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วิธีการที่ตัวแทนเกษตรกรน าไปปฏิบัติ 
การเตรียมดิน   ท้าการไถดะ 1 ครั ง ด้วย ผาล 7 ทิ งไว้ 2 วัน แล้วจึง ไถแปร 1 ครั ง ด้วย ผาล 7 ทิ งไว้ 
2 วัน จากนั น ปั่นดิน 1 ครั ง ด้วยจอบหมุนที่ จึงท้าการปลูกได้ 
การปลูก มีขั นตอนที่ใช้ในการปลูกแต่ละแปลงปลูกตารางผนวกท่ี 6   
 
ตารางผนวกท่ี 6  ขั นตอนที่ใช้ในการปลูกแต่ละแปลงปลูก 

แปลง 1   (ปลูก 18 แถว) แปลง 2   (ปลูก 18 แถว) แปลง 3   (ปลูก 16 แถว) 
- ขั นตอนการปลูก 
       - เดินเทปน ้าหยดแบบ 
ไป 1 แถว กลับ 1 แถว 
       - เปิดน ้าตามเทป 
       - หยอดเมล็ดตามระยะห่าง
จากรูที่เทปน ้าหยด แล้วกลบ ครั งละ 
1 หลุม ไปเรื่อยๆ (วางเมล็ดลงที่ดนิ
แล้วใช้นิ วกดเมลด็ให้จมดิน 1 ข้อนิ ว) 
- ข้อดี คือ เมล็ดได้รับความชื นด ี
- ข้อเสีย 
       - ขณะที่กลบเมล็ดลงดิน ดิน
และเมล็ดที่กดลงดินติดนิ วมือขึ นมา
ด้วย ท้าให้จ้าไมไ่ด้ว่าหยอดเมลด็แล้ว
หรือยัง  
       - บางหลุมมี 2 เมล็ด 
       - ระยะห่างไมต่รงรูทีเ่ทปน ้า
หยดในบางหลมุ 
       - ดินในแปลงเปียกชื น เดิน
หยอดได้ล้าบาก 

- ขั นตอนการปลูก 
       - เดินเทปน ้าหยดแบบ 
ไป 1 แถว กลับ 1 แถว 
       - เปิดน ้าตามเทป 
       - หยอดเมล็ดตามระยะห่างจาก
รูที่เทปน ้าหยด ไป 1 แถว กลับ 1 แถว 
แล้วกลบ (วางเมล็ดลงที่ดินแล้วใช้นิ ว
กดเมล็ดให้จมดิน 1 ข้อนิ ว) 
- ข้อดี 
       - เมลด็จะไดร้ับความชื นด ี
       - แก้ปัญหา ดินและเมลด็ติดนิ ว
ขึ นมา ท้าให้จ้าได้ว่าหลุมนั นมีเมลด็
แล้ว 
       - แก้ปัญหา ระยะห่างตรงรทูี่
เทปน ้าหยด 
- ข้อเสีย  
       - ยังมีดินและเมล็ดติดนิ วมืออยู่ 
       - ดินในแปลงเปียกชื น เดิน
หยอดได้ล้าบาก  

- ขั นตอนการปลูก 
       - เดินเทปน ้าหยดแบบ 
ไป 1 แถว กลับ 1 แถว 
       - วางเมลด็ตามรูที่เทปน ้าหยดแบบ 
 ไป 1 แถว กลับ 1 แถว 
       - กลบเมล็ด (ใช้นิ วกดเมล็ดให้จมดิน  
1 ข้อนิ ว) 
       - เปิดน ้าตามเทป 
- ข้อดี 
       - เมลด็จะไดร้ับความชื นด ี
       - แก้ปัญหา ดินและเมลด็ติดนิ ว
ขึ นมา ท้าให้จ้าได้ว่าหลุมนั นมีเมลด็แล้ว 
       - แก้ปัญหา ดินในแปลงเปียกชื น 
เดินหยอดไดส้ะดวกขึ น 
       - แก้ปัญหา ระยะห่างตรงรทูี่เทปน ้า
หยด 
- ข้อเสีย ไม่ม ี
 

เป็นวิธีที่ดีที่สุดของเกษตรกร 
 

    
 

ภาพผนวกที่ 45  การเตรียมแปลง และ ลักษณะการปลูกที่เกษตรกรปฏิบัติ 
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การให้น  า การให้น ้าที่เกษตรกรปฏิบัติดังตารางผนวกที่ 7 
 
ตารางผนวกท่ี 7  การให้น ้าที่เกษตรกรปฏิบัติ 

แปลง 1   (ปลูก 18 แถว) แปลง 2   (ปลูก 18 แถว) แปลง 3   (ปลูก 16 แถว) 
อายุพืช  0 – 15 วัน 
     - ใช้ระบบน ้าหยด ทุกแถว 
     - ให้น ้าทุกวัน 2 ช่วง คือ 
          - เช้า 9 แถว 2 – 3 ชม. 
          - เย็น 9 แถว 2 - 3 ชม. 
อายุพืช  16 – วันเก็บเกี่ยว 
     - ขังน ้าในร่อง 
     -  แถว เว้น แถว  
     - ทุก 5-7 วัน  
     - ขึ นอยู่กับสภาพดิน 

 อายุพืช  0 – 15 วัน 
     - ใช้ระบบน ้าหยด ทุกแถว 
     - ให้น ้าทุกวัน 2 ช่วง คือ 
          - เช้า 9 แถว 2 – 3 ชม. 
          - เย็น 9 แถว 2 - 3 ชม. 
อายุพืช  16 – วันเก็บเกี่ยว 

อายุพืช  0 – 15 วัน 
     - ใช้ระบบน ้าหยด ทุกแถว 
     - ให้น ้าทุกวัน 2 ช่วง คือ 
         - เช้า 9 แถว 2 – 3 ชม. 
         - เย็น 9 แถว 2 - 3 ชม. 
อายุพืช  16 – วันเก็บเกี่ยว 
     - ระบบน ้าหยด 
     - ทุกแถว 
     - วัน เว้น วัน 
     - ขึ นอยู่กับสภาพดิน 

9 แถว ด้านซ้าย 9 แถว ด้านขวา 
- ขังน ้าในร่อง 
-  แถว เว้น แถว  
- ทุก 5-7 วัน  
- ขึ นอยู่กับสภาพดิน 

- ระบบน ้าหยด 
- ทุกแถว 
- วัน เว้น วัน 
- ขึ นอยู่กับสภาพดิน 

 

    
 

ภาพผนวกที่ 46  ลักษณะการให้น ้าโดยใช้เทปน ้าหยด ในแปลงเกษตรกร 
 
การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี โดยแบ่งใส่ 2 ครั ง โดย 
 - ครั งที่ 1  ที่อายุ 15 วัน ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 ตราโซตัส อัตราที่ใช้ประมาณ 61 
กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ครั งที่ 2  ที่อายุ 35 วัน ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ตราโซตัส อัตราที่ใช้ประมาณ 61 
กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ในการใส่ปุ๋ยแต่ละครั ง จะใช้ช้อนกาแฟ ตักปุ๋ยแล้วใส่ไปท่ีโคนต้น 1 ช้อน ต่อ ต้น 
 - เมื่อใส่ปุ๋ยเสร็จในแต่ละแปลงจะท้าการพรวนดินกลบและเป็นการก้าจัดวัชพืชไปพร้อม
กันด้วย 
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 ฮอร์โมนพืช ฉีด 5 ครั ง ดังตารางผนวกท่ี 8 
 

ตารางผนวกท่ี 8  สูตร และ อัตราการใช้ฮอร์โมนพืช 
อาย ุ สูตรที่ใช้ อัตราส่วนผสม อัตราท่ีใช้ 

20 วัน ต้นอ่อน+น ้าส้มควันไม+้เซฟวิน อย่างละ 30 ซีซี./น ้า 20 ลิตร (1 ถังฉีด) 1 ถังฉีด 
30 วัน ต้นอ่อน+น ้าส้มควันไม+้เซฟวิน อย่างละ 30 ซีซี./น ้า 20 ลิตร (1 ถังฉีด) 1 ถังฉีด 
40 วัน ตั งท้อง+น ้าส้มควันไม+้เซฟวิน อย่างละ 30 ซีซี./น ้า 20 ลิตร (1 ถังฉีด) 1 ถังฉีด 
48 วัน ตั งท้อง+น ้าส้มควันไม+้เซฟวิน อย่างละ 30 ซีซี./น ้า 20 ลิตร (1 ถังฉีด) 1 ถังฉีด 
55 วัน ติดผล+น ้าส้มควันไม+้เซฟวิน อย่างละ 30 ซีซี./น ้า 20 ลิตร (1 ถังฉีด) 1 ถังฉีด 

  

 - ฉีดช่วงเย็น  ผสมของฮอร์โมนก่อนฉีด 
  

การป้องกันก าจัดวัชพืช  โรค และ แมลง 
 วัชพืช: พบเจอแล้วก้าจัดตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั ง 2 ครั ง จากนั นปล่อยตามธรรมชาติ 
 โรค: พบเจอ แต่น้อย จึงไม่ได้ฉีดอะไรเลย 
 แมลง / หนอน: พบการเข้าท้าลายน้อย จึงไม่ได้ฉีดอะไรเลย 
 

 
ภาพผนวกที่ 47  การพรวนดินกลบโคนต้น เพ่ือกลบปุ๋ยที่ใส่ลงไปและเป็นการก้าจัดวัชพืชด้วย 
การเก็บเกี่ยว  ท้าการเก็บเกี่ยวเมื่อแก่ที่อายุข้าวโพดเทียน 50 - 56 วัน หลังปลูก โดยใช้มือหักฝัก
ข้าวโพดเทียน 
การจ าหน่าย  ต้มขาย 7 ฝัก ราคา 20 บาท  ขายฝักสด 6 กิโลกรัม 100 บาท 
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ข้อเสนอแนะ  ขั นตอนในการปลูก แบบแปลงที่ 3 เป็นวิธีที่เหมาะสมกับพื นที่  คือ      
 - เดินเทปน ้าหยดแบบ ไป 1 แถว กลับ 1 แถว วางเมล็ดตามรูที่เทปน ้าหยด 
      - กลบเมล็ด  (ใช้นิ วกดเมล็ดให้จมดิน  1  ข้อนิ ว) 
       - เปิดน ้าตามเทปน ้าหยด 
 - ช่วงที่อายุพืช 0 – 15 วัน ให้น ้าแบบระบบน ้าหยด เมล็ดจะได้รับความชื นดีและทั่วถึง 
 - ระบบน ้า ที่อายุพืช 16 วัน จนถึง เก็บเกี่ยว 
  - น ้าหยด - ข้อดี วัชพืชน้อย 
   - ข้อเสีย อากาศในแปลงร้อน, ลงทุนอุปกรณ์ในครั งแรก 
  - ขังน ้าในร่อง - ข้อดี อุณหภูมิในแปลงเย็น อุปกรณ์มีอยู่แล้ว 
   - ข้อเสีย วัชพืชขึ นเยอะ 
 - การเตรียมแปลง 
  - ฤดูฝน >>  เตรียมแปลงแบบไม่ยกร่อง ให้น ้าข้าวโพดแบบน ้าหยด 
  - ฤดูร้อน >>  เตรียมแปลงแบบยกร่อง ให้น ้าแบบขังในร่อง 
 - สูตร ฮอร์โมนพืช ที่เกษตรกรใช้ ส้าหรับ ระยะต้นอ่อน  
   ส่วนผสม - พืชสด (ผักกาด, ผักบุ้ง, มะเขือ ฯลฯ)    5   กก. 
  - กากน ้าตาล      1   กก. 
  - น ้าเปล่า    15   กก. 
  - EM ชนิดน ้า      1   ลิตร 
  - ถัง ส้าหรับหมัก     1   ใบ 
  วิธีท้า - หั่นผักพอละเอียด แล้วผสมกับวัตถุดิบที่เหลือ 
  - ใช้เวลาหมัก 45 วัน 
  อัตราการใช้ - น ้าที่ได้จากการหมัก 20 ซีซี ต่อน ้า 20 ลิตร (1 ถังฉีด) 
  - พ่นที่อายุกล้าพืช 20 วัน 1 ครั ง และ 30 วัน 1 ครั ง 
  - ฉีดพ่นตอนเย็น ดีกว่า ตอนเช้า 
  - พื นที่ 1 ไร่ ใช้ประมาณ 2 หม้อเครื่องฉีด 
      - สูตรฮอร์โมนส้าหรับ ระยะตั งท้อง (ต้องการให้ติดตาดอก) 
  ส่วนผสม - ซากสัตว์ (รกหมู, ไข่, หัวปลา, หอย, กระดูกไก่ ฯลฯ)   5   กก. 
  - กากน ้าตาล      1   กก. 
  - น ้าเปล่า    15   กก. 
  - EM ชนิดน ้า        1   ลิตร 
  - ถัง ส้าหรับหมัก      1   ใบ 
  วิธีท้า - สับซากสัตว์ พอละเอียด แล้วผสมกับวัตถุดิบที่เหลือ 
  - ใช้เวลาหมัก 45 วัน 
  อัตราการใช้ - น ้าจากการหมัก 20 ซีซี ต่อน ้า 20 ลิตร (1 ถังฉีด) ฉีดพ่นตอนเย็น 
  - พ่นที่อายุกล้าพืช 40 วัน 1 ครั ง และ 45 วัน 1 ครั ง  
  - ขึ นอยู่กับช่วงที่พืชออกดอก และ พื นที่ 1 ไร่ ใช้ประมาณ 2 ถังฉีด 
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 - สูตร ฮอร์โมนส้าหรับ ระยะติดผล (ต้องการให้ผลผลิตมีรสชาติดี น ้าหนักเยอะ) 
 ส่วนผสม - ผลไม้สุก (กล้วย, มะละกอ, มะม่วง ฯลฯ)   5   กก. 
  - กากน ้าตาล      1   กก. 
  - น ้าเปล่า    15   กก. 
  - EM ชนิดน ้า      1   ลิตร 
  - ถัง ส้าหรับหมัก     1   ใบ 
 วิธีท้า - สับผลไม้สุก พอละเอียด แล้วผสมกับวัตถุดิบที่เหลือ 
  - ใช้เวลาหมัก 45 วัน 
 อัตราการใช้ - น ้าจากการหมัก 20 ซีซี ต่อน ้า 20 ลิตร (1 หม้อเครื่อง) ฉีดพ่นตอนเย็น
  - พ่นที่อายุกล้าพืช 50วัน จนถึง วันที่เก็บเกี่ยว โดย ฉีดพ่นทุก 7 – 10 วัน 
  - พื นที่ 1 ไร่ ใช้ประมาณ 2 หม้อเครื่องฉีด 
 

    
(ก)                                                       (ข) 

 
(ค) 

ภาพผนวกที่ 48  อุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดพ่นฮอร์โมนพืช (ก) ฮอร์โมนพืชที่ได้จากการหมัก 
        (ข) เครื่องฉีดพ่นฮอร์โมนพืช  (ค) ถังส้าหรับหมักฮอร์โมน 
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2.3 อ าเภอท่าช้าง 
 

ตัวแทนเกษตรกร ต าบลถอนสมอ (รายที่ 1) 
การประชุมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร วันที่ 25 พฤษภาคม 

2557 ณ บ้านเกษตรกร ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 49  การประชุมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร ต.ถอนสมอ  
   
 วิธีการที่ตัวแทนเกษตรกรน าไปปฏิบัติ 
การเตรียมดิน ค่าใช้จ่ายในการเตรียม 3 ครั ง 1,400 บาท ต่อ พื นที่ประมาณ 2 งาน ดังนี  
         - ครั งที่ 1  ไถดะ ด้วย ผาล 7 จ้านวน 1 ครั ง ปล่อยดินตากแดด 7 วัน 
        - ครั งที่ 2  ไถแปร ด้วย ผาล 7 จ้านวน 1 ครั ง แล้วท้าร่องใหญ่ 3 ร่อง ทิ งไว้ 1 วัน 
        - ครั งที่ 3  ท้าการปรับพื นที่ให้เสมอ เก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง ด้วยแรงงานคน 2 
คน ใช้เวลาในการท้า 2 วัน ต่อ 1 ร่อง 
การปลูก พื นที่ปลูกประมาณ 2 งาน ท้าการปลูก 3 รุ่น แต่ละรุ่นห่างกัน 2 วัน หลังจาก เตรียมแปลง
เสร็จ วิธีการปลูกใน 1 แปลง (แปลง/ร่อง/รุ่น)   สร้างแถวปลูกข้าวโพดด้วยการหาจุดกึ่งกลางของหัว
แปลงแล้วใช้ไม้ปักเป็นหลักไว้ จากนั นวัดระยะออกด้านข้างทั งซ้ายและขวาด้านละ 70 ซม. แล้วใช้ไม้
ปักไว้เพ่ือเป็นหลักที่จะใช้ปลูกข้าวโพด ท้าเช่นนี ทั งหัวแปลงและท้ายแปลง (1 ร่อง จะได้แถวปลูก 5-7 
แถว) จากนั นขึงเชือกระยะปลูก ให้ตรงกันในแต่ละหลัก แล้วใช้จอบลากไปตามเชือกจากหัวแปลง ไป
ท้ายแปลง ก็จะได้แถวที่ใช้ปลูกข้าวโพดเทียน  ท้าการรดน ้าด้วยสายยางตามแนวปลูกข้าวโพด เพื่อให้
ดินมีความชื น จากนั นหยอดเมล็ด (เมล็ดพันธุ์ท้าการคลุกสารป้องกันราน ้าค้าง (ฟอรั่ม) อัตรา 10 กรัม
ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม) ตามระยะห่างตามเชือก คือ 10 ซม. แล้วใช้ดินกลบเมล็ด  ผสมปุ๋ยน ้านาโน 
(อัตราผสมหัวเชื อปุ๋ยน ้านาโน 5 ช้อนแกง ต่อน ้า 200 ลิตร) แล้วใช้บัวรดน ้าราดปุ๋ยน ้านาโนตามแนว
ปลูกข้าวโพด ในอัตรา 200 ลิตร ต่อ 1 ร่องปลูก  วิธีที่ใช้ในการปลูกเหมือนกันทั ง 3 แปลง ในการ
ปฏิบัติ 1 แปลง จะใช้เวลา 40 นาที แรงงาน 2 คน 
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การให้น  า วิธีการให้น ้า 1 แปลง (แปลง/ร่อง/รุ่น) ดังนี  
 - การให้น ้าครั งแรกในวันที่หยอดเมล็ดเสร็จของแปลงนั นๆ โดยใช้สายยางและบัวรดน ้า  
 - ช่วงอายุข้าวโพดเทียน 2 - 4 วัน จะให้น ้าแบบสปริงเกอร์หัวพ่นหมอก ในตอนเช้า 
และ เย็น ครั งละ 40 - 50 นาที  
 - ช่วงอายุข้าวโพดเทียน 5 วัน จนถึงเก็บเกี่ยว จะให้น ้าแบบสปริงเกอร์หัวพ่นหมอก  
ในตอนเช้า ครั งละ 15 นาที 
 - ถ้าเป็นการให้น ้าในวันที่ใส่ปุ๋ย จะใช้เวลาครั งละ 40 นาที 
 

    
 

ภาพผนวกที่ 50  การให้น ้าแบบสปริงเกอร์หัวพ่นหมอก 
 

    
 

ภาพผนวกที่ 51  เกษตรกรสาธิตอุปกรณ์ดุแลแปลงปลูกหลังการให้น ้า เพ่ือก้าจัดวัชพืช 
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การใส่ปุ๋ย วิธีการใน 1 แปลง (แปลง/ร่อง/รุ่น) ดังตารางผนวกท่ี 9 
 

ตารางผนวกท่ี 9 การใส่ปุ๋ยที่เกษตรกรปฏิบัติ   
แปลงทดลอง ปุ๋ยชีวภาพ (นาโน) แปลงทดลอง ปุ๋ยเคมี 

มีการให้ปุ๋ย 5 ครั ง ดังนี  
ที่อายุพืช 0 วัน (วันปลูก) 
ที่อายุพืช 9 - 13 วัน 
ที่อายุพืช 16 - 19 วัน 
ที่อายุพืช 25 - 29 วัน 
ที่อายุพืช 36 - 40 วัน 

มีการให้ปุ๋ย 3 ครั ง ดังนี  
ที่อายุพืช 0 วัน (วันปลูก) ปุ๋ยชีวภาพ (นาโน) 
ที่อายุพืช 16 - 17 วัน  
ที่อายุพืช 26 - 30 วัน  
 

อัตราผสม และ วิธีการใช ้
- ปุ๋ยชีวภาพนาโนชนิดน ้า 5 ช้อนแกง ต่อน ้า 200 
ลิตร ต่อ 1 แปลงใช้บัวรดน ้าราดน า้ปุ๋ยตามแถวท่ีปลูก
ข้าวโพด (ในวันปลูก) 
- ปุ๋ยชีวภาพนาโนชนิดเม็ด 1 เมด็ ต่อน ้า 20 ลิตร (1 
ถังโยกพ่นยา) ฉีด 1 ถัง ต่อ แปลงทดลอง 

อัตราผสม และ วิธีการใช ้
- ปุ๋ยชีวภาพนาโนชนิดน ้า 5 ช้อนแกง ต่อน ้า 200 ลิตร 
ต่อ 1 แปลงใช้บัวรดน ้าราดน ้าปุย๋ตามแถวที่ปลูก
ข้าวโพด (ในวันปลูก) 
- ที่อายุ16 – 17 วัน และ 26 – 30 วัน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 
46-0-0 อัตรา 11 กก. ต่อ ไร่ ผสมกับ สูตร 15-15-15 
อัตรา 16 กก. ต่อ ไร่ ใส่ปุ๋ยโดยการ ใช้มือสาดปุ๋ยไปท่ี
โคนต้น แล้วพูนดินกลบ 

 

การป้องกันก าจัดวัชพืช โรค และ แมลง 
 - วัชพืช: พบเจอแล้วก้าจัดตอนใส่ปุ๋ยโดยใช้จอบ และ อุปกรณ์คล้ายคราด (ใบเลื่อย
ติดกับเหล็กฉากและมีด้ามจับ) ในการลากไปบนพื นระหว่างแถวข้าวโพด และระหว่างต้น 
 - โรค / แมลง: พบเจอบ้าง แต่ ไม่ได้จัดการอะไรมาก 
 - ที่อายุพืช 37 – 41 วัน ได้มีการฉีดสารไล่แมลง 1 ครั ง 1 ถังฉีด ต่อ แปลง  
 - ส่วนผสม คือ เส้นยาสูบ 1 หอ่, น ้าส้มควันไม้ 3 ฝา และ น ้า 20 ลิตร (1 ถังโยกพ่นยา) 
การเก็บเกี่ยว  เก็บเก่ียวเมื่อแก่ที่อายุข้าวโพดเทียน 54 -58 วันหลังปลูก โดยใช้เวลาในการเก็บ 5 วัน 
การเก็บโดยใช้มีดตัดโคนต้นข้าวโพดเทียน แล้วน้าต้นออกมาหักฝักออกที่นอกแปลงแรงงานที่ใช้ 2 คน 
ท้าการเก็บเก่ียวในช่วงเช้า แล้วน้ามาต้มก่อนน้าไปขาย  
 

    
 

ภาพผนวกที่ 52  เกษตรกรท้าการเก็บข้อมูลผลผลิตฝัก ก่อนท้าการเก็บเก่ียวผลผลิตทั งหมด 
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การจ าหน่าย ต้มขายเอง ฝักคละขนาด ในราคา 7 – 8  ฝัก 20 บาท 
 

    
 

ภาพผนวกที่ 53  การจ้าหน่ายข้าวโพดเทียนด้วยวิธีต้ม ใช้รถจักรยานยนต์ในการจ้าหน่ายตามบ้าน  
      และ วัดพิกุลทอง ต้าบลถอนสมอ อ้าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงบุรี 
ข้อเสนอแนะ 
 - การปลูกแต่ละครั งควรปลูกให้มีระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 5 วัน เพราะถ้าน้อยกว่า
นั น จะดูแลรักษาไม่ทัน 
 - ปัญหาชาวบ้านและเกษตรกรในพื นที่เห็นว่าฝักเล็กต้องท้าความเข้าใจ 
 
 2.3.2 ตัวแทนเกษตรกร ต าบลถอนสมอ (รายที่ 2) 

การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557  ณ บ้าน
เกษตรกร หมู่ 4 ต้าบลถอนสมอ อ้าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 
 

 
ภาพผนวกที่ 54  การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร ทีบ่้านเกษตรกร ต้าบลถอนสมอ  
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วิธีการที่ตัวแทนเกษตรกรน าไปปฏิบัติ 
การเตรียมดิน เริ่มจากการใช้รถแทรกเตอร์ท้าการไถดะ 1 ครั งด้วย ผาล 3 ไถตากดิน 7 วัน แล้วไถ
แปร 1 ครั ง ด้วยผาล 7 ทิ งไว้ 7 วัน จึงท้าการหยอดเมล็ดข้าวโพดฯ 
การปลูก  เริ่มจากการคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันก้าจัดเชื อรา (ฟอรัม) อัตรา 10 กรัมต่อเมล็ด 1 
กิโลกรัม ใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูก 1.6 กิโลกรัมต่อพื นที่ปลูก 3 งาน ระยะห่างระหว่างต้น 20 
เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถว 70 เซนติเมตรโดยใช้เชือกท่ีท้าเครื่องหมายระยะห่างไว้เป็น
ตัวก้าหนดระยะปลูก  1 หลุมใช้ 1 เมล็ด โดยแบ่งปลูกเป็น 2 รุ่นๆ 20 แถว ระยะเวลาปลูกในแต่ละ
รุ่น ห่างกัน 8 วัน 
 

 
ภาพผนวกที่ 55  เกษตรกรท้าการใส่ปุ๋ยรองพื นและหยอดเมล็ดข้าวโพดเทียน 
 
การให้น  า โดยใช้สายยางรดน า้ช่วง 7 วัน จากนั นใช้ระบบน ้าแบบสปริงเกอร์ จนถึง เก็บเกี่ยว 
การใส่ปุ๋ย ใส่ 3 ครั ง โดย 
 - ครั งที่ 1  เป็นการใส่ปุ๋ยรองพื น สูตร 16-16-16 อัตรา 45 กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ครั งที่ 2  ใส่ปุ๋ยที่อายุพืช 15 วัน สูตร 16-8-8 อัตรา 45 กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ครั งที่ 3  ใส่ปุ๋ยที่อายุพืช 30 วัน สูตร 13-13-21 อัตรา 24 กิโลกรัมต่อไร่ 
 - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการใส่ปุ๋ย คือ ขวดน ้า  ขนาด 1.5 ลิตร แล้วเดินเขย่าตามโคนต้น 
การป้องกันก าจัดวัชพืช โรค และ แมลง 
 - ฉีดน ้าส้มควันไม้ อัตรา 100 ซีซี. ต่อน ้า 25 ลิตร (1 ถังฉีด) โดย 1 ถังฉีดๆได้ 40 แถว 
(ทั งพื นที่) ที่อายุพืช 40 วัน 
 - วัชพืช/โรค/แมลง:  ไม่พบเจอ 
การเก็บเกี่ยว  เก็บเกี่ยวที่อายุข้าวโพดเทียน 65 วัน หลังปลูกโดยใช้มีดตัดต้นข้าวโพดบริเวณใต้ฝัก 
แล้วจึงดึงฝักออกจากต้น  
การจ าหน่าย ขายฝักสด ฝักใหญ่ ราคาฝักละ 1.60 บาท และ ฝักเล็ก ราคาฝักล 1 บาท 
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ภาพผนวกที่ 56  เกษตรกรท้าการเก็บฝักข้าวโพดเพ่ือเตรียมขายพ่อค้าคนกลาง 
 
2.4 อ าเภอค่ายบางระจัน 
 

ตัวแทนเกษตรกร ต าบลโพทะเล (รายท่ี 1) 
 การพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร เพื่อวางผังในการทดลอง  ณ แปลง
เกษตรกร ต้าบลโพทะเล อ้าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 
 
 

 
ภาพผนวกที่ 57  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร เพื่อวางผังการทดลอง ในแปลงเกษตรกร  
 
วิธีการที่ตัวแทนเกษตรกรน าไปปฏิบัติ 
การเตรียมดิน ท้าการเตรียมดิน โดยใช้รถแทรกเตอร์ ไถดะ ไถแปร และ ยกร่อง ด้วยผาล 7 เพ่ือพลิก
หน้าดินกลบเศษพืชหรือวัชพืชในแปลง จากนั นจะใช้จอบหมุนโรตารี่เตรียมดินให้ร่วน จากการไถยก
ร่อง แล้วใช้คนเกลี่ย จากนั น 2-3 วัน จึงท้าการหยอดเมล็ดข้าวโพดเทียน (ค่าไถ และ ตีดิน 800 บาท 
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เตรียมดินได้ 15 ร่องๆละ 3 แถว) 
การปลูก (แบบยกร่อง) เมล็ดข้าวโพดเทียนฯ คลุก ฟอรั่มอัตรา 10 กรัม ต่อ เมล็ด 1 กิโลกรัม เขย่า
ให้เข้ากันน้าเมล็ดแช่ใน น ้าจุลินทรีย์ (คอลดาต้าซุปเปอร์กรีน) อัตรา 7 cc. ต่อ น ้า 30 ลิตร แช่ 1 ชม. 
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ท้าการปลูก โดย ขึงเชือกระยะห่างระหว่างต้น 10 เซนติเมตร และ ระยะห่างระหว่างแถว 70 
เซนติเมตร 1 ร่อง ได้ 3 แถว จากนั นขุดหลุมตามระยะเชือก โรยฟูละดาน 5 กิโลกรัมต่อไร่ และ ใส่ปุ๋ย
รองพื น 46-0-0 กับ 15-15-15 อย่างละ 5 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใช้มือหยิบ หยอดเมล็ด 2 เมล็ด ต่อ หลุม 
สัมผัสปุ๋ย เขี่ยดินกลบเมล็ด 
  

    
(ก)                                                    (ข) 

    
(ค)                                                    (ง) 

ภาพผนวกที่ 58  ขั นตอนการปลูกของเกษตรกร (ก) สร้างแถว (ข) ขึงเชือกระยะห่างระหว่างต้น  
      (ค) ใส่ปุ๋ยรองพื นและฟูละดาน (ง) หยอดเมล็ด แล้วใช้จอบพูนดินกลบ 

 
 

ภาพผนวกที่ 59  อุปกรณ์ทีเ่กษตรกรใช้ใส่เมล็ด 
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การให้น  า ให้น ้าครั งแรกโดยใช้เครื่องสูบน ้าจากคูน ้าข้างแปลง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั น การให้
น ้าครั งต่อไป แบบวัน เว้น วัน ด้วยสายยาง จนถึงเก็บเกี่ยว  
 

    
(ก)                                                  (ข) 

ภาพผนวกที่ 60  การให้น ้าของเกษตรกร  (ก) การให้น ้าครั งแรกด้วยน ้าคลอง (ข) การให้น ้า 
                     วันที่ 2 จนถึง เก็บเกี่ยว 
การใส่ปุ๋ย ใส่ 2 ครั ง 
 ครั งที่ 1 จะเริ่มนับตั งแต่การใส่ปุ๋ยรองพื นพร้อมเมล็ดด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
อัตราส่วน 8 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ครั งที่ 2 จะใส่ที่อายุข้าวโพด 15 วัน  ปุ๋ยเคมีสูตร (15-15-15 + 46-0-0) อัตราส่วน 
32.5 กิโลกรัมต่อไร่  
 แล้วดูแลต่อ โดยฉีดน ้าจุลินทรีย์ (คอลดาต้า  ซุปเปอร์กรีน ) อัตรา 5 cc.ต่อน ้า 20 ลิตร 
ทุก 10 วัน 
  
การป้องกันก าจัดวัชพืช โรค และ แมลง 
 การป้องกันก้าจัดวัชพืช จะท้าพร้อมกับการใส่ปุ๋ยครั งที่ 2  เป็นการพูนดินกลบโคนต้น 
และทุก 7 วัน โรคพืช พบเจอยอดเน่า โคนต้นเน่า บ้าง และต้นเตี ย มีฝักออกมาแทนช่อดอกตัวผู้แบบ
ผิดปกติ (หลังจากฉีดยา “อะบาแม็กติน” ที่ข้างขวดเขียนว่า ป้องกันก้าจัดเพลี ยในดาวเรือง)  
 แมลง จะพบเจอบ้างในช่วงออกดอก จะใช้มือเก็บออกเพราะมักพบเจอไม่เยอะ  
 หนอนเจาะต้น, ฝัก พบเจอบางส่วน  
การเก็บเกี่ยว เก็บเก่ียวเมื่อแก่ที่อายุข้าวโพดเทียน 58, 59 และ 60 วันหลังปลูก ท้าการเก็บเก่ียว
ทั งหมด 3 วันโดยใช้มีดฟันโคนต้น แล้วจึงท้าการแยกระหว่าง ฝัก กับ ต้น (ฝัก น้าขายสด และ ต้ม
ขาย 
การจ าหน่าย จ้าหน่ายฝักสด ในราคา กิโลกรัมละ 25 บาท 
 



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

87 
 

    
 

ภาพผนวกที่ 61  การเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้มือหักฝักของเกษตรกร 
 

ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ  ไม่ยกร่อง ดีกว่า ยกร่อง เพราะการยกร่องท้าให้จ้านวนแถวที่ใช้ปลูก
ข้าวโพดเทียนลดลง และ การจะใช้ยา หรือ สารชนิดไหน ควรประชุมปรึกษาก่อนการด้าเนินการ 
 

    
 

ภาพผนวกที่ 62  พื นที่ปลูกของเกษตรกรก่อนท้าการเก็บเกี่ยว 
 

       2.4.2 ตัวแทนเกษตรกร ต าบลโพทะเล (รายท่ี 2) ช่วงเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม พ.ศ.2558  
การพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร เพ่ือวางผังในการทดลอง ณ แปลงเกษตรกร ต้าบล
โพทะเล อ้าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 
วิธีการที่ตัวแทนเกษตรกรน าไปปฏิบัติ 
การเตรียมดิน วิธีการเตรียมดิน โดยใช้รถแทรกเตอร์ไถแปร 2 ครั ง จากนั นปรับพื นให้เรียบ และ ท้า
ร่องระบายน ้า ด้วยผาล 5 แล้วใช้คนเกลี่ย จากนั น 2 วัน จึงท้าการหยอดเมล็ดข้าวโพดเทียน 
(ค่าใช้จ่ายเตรียมดิน 500 บาท ใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการเตรียมดิน) 
การปลูก เตรียมเมล็ดข้าวโพดเทียนฯ ด้วยการคลุก สารป้องกันราน ้าค้าง (ฟอรั่ม) อัตรา 10 กรัม 
ต่อ  1 กิโลกรัม เขย่าให้เข้ากัน ท้าการปลูก โดยขึงเชือกระยะปลูก ระยะห่างระหว่างแถว 70 
เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น 10 เซนติเมตร ขุดหลุมตามระยะเชือก ใส่ปุ๋ยรองพื น 16-20-0 อัตรา 
10 กิโลกรัมต่อไร่ หยอด 1 เมล็ดต่อหลุม แล้วเขี่ยดินกลบเมล็ด 
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ภาพผนวกที่ 63  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร เพ่ือวางผังการทดลองในแปลงเกษตรกร  
 
การให้น  า  การให้น ้าครั งแรกโดยการสูบน ้าให้ท่วมแปลงเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จึงระบายน ้าทิ ง จากนั น 
การให้น ้าครั งต่อไป ประมาณ 10 – 15 วันต่อ 1 ครั งๆ ละประมาณ 10 นาที จนถึงเก็บเกี่ยว  
(ใน 1 ฤดูปลูกให้น ้า 4 ครั ง) 
 

    
ภาพผนวกที่ 64  การให้น ้าข้าวโพดเทียนครั งแรกในแปลงปลูก 
 

การใส่ปุ๋ย 3 ครั ง 
 ครั งที่  1 จะเริ่มนับตั งแต่การใส่ปุ๋ยรองพื นพร้อมเมล็ดด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 
อัตราส่วน 10 กิโลกรัม ต่อ ไร่ 
 ครั งที่ 2 ใส่เมื่อข้าวโพดอายุ 10 วัน แบ่งแปลงเป็น 4 ส่วน โดยส่วนที่ 1 และ 2 
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 28 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนที่ 3 และ 4 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 40 
กิโลกรัมต่อไร่  
 ครั งที่ 3  ใส่เมื่อข้าวโพดอายุ 27 วัน(สูตรปุ๋ยและอัตราการใช้ เหมือนที่อายุ 10 วัน)  
แล้วดูแลต่อไป 
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ภาพผนวกที่ 65  การพูนดินกลบโคนต้นหลังการใส่ปุ๋ย และ เป็นการก้าจัดวัชพืช 

 

การป้องกันก าจัดวัชพืช โรค และ แมลง การป้องกันก้าจัดวัชพืช ท้าพร้อมกับการใส่ปุ๋ยครั งที่ 2 และ 
ครั งที่ 3 พร้อมกับการพูนดินกลบโคนต้น โรคพืช ไม่พบพืชเป็นโรค แมลง พบหนอนเจาะต้น ฝัก 
ในช่วงข้าวโพดออกดอก ใช้มือเก็บหนอนออก  
การเก็บเกี่ยว ท้าการเก็บเกี่ยวเมื่อข้าวโพดอายุ 52, 53, 54 และ 55 วันหลังปลูก ท้าการเก็บเกี่ยว
ทั งหมด 4 วันโดยใช้มีดฟันโคนต้น แล้วจึงท้าการแยกระหว่าง ฝักกับต้น ฝักน้าขายสดต้นให้วัวกิน 
การจ าหน่าย จ้าหน่ายฝักสด ในราคา กิโลกรัมละ 25 บาท 
ข้อเสนอแนะ  ไม่ยกร่อง ดีกว่า ยกร่อง เพราะการยกร่องท้าให้จ้านวนแถวปลูกข้าวโพดเทียนลดลง 
 
วิธีการที่ตัวแทนเกษตรกรน าไปปฏิบัติ ช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2559 
การเตรียมดิน ใช้รถแทรกเตอร์ในการท้า โดยเริ่มจากครั งที่ 1 ไถเปิดหน้าดิน ด้วยผาล 7  ทิ งไว้ 7 วัน 
ครั งที่ 2 ไถแปร 1 ครั ง ด้วยผาล 7 จากนั นท้าร่องระบายน ้ารอบแปลงและกลางแปลงเพ่ือใช้ระบายน ้า
และแบ่งแปลงให้กลายเป็น 2 แปลงย่อย แล้วใช้จอบหมุนปั่นดิน ปรับพื นให้เรี ยบทั ง 2 แปลงย่อย 
จากนั น 2 วัน จึงท้าการหยอดเมล็ดในแปลงย่อยที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน 600 บาท ครั งที่ 1 ไถ
ดะ 1 ครั ง ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง ครั งที ่2 ไถแปร 1 ครั ง จากนั น ท้าร่อง ปั่นดิน ใช้เวลา ครึ่ง ชั่วโมง 
 

    
 

ภาพผนวกที่ 66  พื นที่ปลูกก่อนการเตรียมดินและหลังการเตรียมดิน (นางฉลาด วงษ์สุวรรณ) 
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การปลูก เตรียมเมล็ดข้าวโพดเทียนฯ ด้วยการคลุก สารป้องกันราน ้าค้าง (ฟอรั่ม) อัตรา 10 กรัม ต่อ  
1 กิโลกรัม เขย่าให้เข้ากัน ท้าการปลูก โดยขึงเชือกระยะปลูก ระยะห่างระหว่างแถว 60 เซนติเมตร 
ระหว่างต้น 10 เซนติเมตร ขุดหลุมตามระยะเชือกโดยใช้เสียม ใส่ปุ๋ยเคมีรองพื นสูตร 15-15-15 อัตรา 
16.3 กิโลกรัมต่อไร่ (วิธีใส่ปุ๋ยรองพื นคือใช้มือโดย 1 ก้ามือใส่ได้ 5 หลุม) หลังจากใส่ปุ๋ยรองพื น ท้าการ
หยอดเมล็ด 1-2 เมล็ดต่อหลุม แล้วใช้ดินกลบหลุม (เมล็ดสัมผัสปุ๋ย) หลังจากหยอดเมล็ดแปลงย่อยที่ 
1 ต่อมาอีก 6 วัน จึงท้าการหยอดเมล็ดแปลงย่อยที่ 2 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 67  เมล็ดข้าวโพดเทียนที่ท้าการคลุกสารป้องกันฯก่อนปลูก (นางฉลาด วงษ์สุวรรณ) 
 
การให้น  า  แปลงย่อยที่ 1  ให้น ้าทั งหมด 5 ครั งๆละ 30-60 นาที โดยการให้น ้าครั งแรก ใช้
น ้าประปาจากสายยางเป็นเวลา 6 วันๆละ 1 ครั งตอนเช้า ครั งละ 1 ชั่วโมง ครั งท่ี 2-5 ใช้น ้าคลอง 
โดยการสูบน ้าเข้าพื นที่ปลูกจนท่วมแล้วปล่อยออก (การให้น ้าครั งที่ 2 จะตรงกับวันที่ให้น ้าครั งแรก
ของแปลงย่อยที่ 1) 
 แปลงย่อยที่ 2  ให้น ้าทั งหมด 4 ครั งๆละ 30-60 นาที ใช้น ้าคลองโดยการสูบน ้าเข้า
พื นที่ปลูกจนท่วมแล้วปล่อยออก 
 การให้น ้าจากน ้าคลองในธรรมชาติ ทั ง 2 แปลงจะท้าพร้อมกัน 
 

ตารางผนวกท่ี 10  การให้น ้าข้าวโพดเทียนบ้านเกาะในสภาพของเกษตรกร 
 แปลงย่อยท่ี 1 แปลงย่อยท่ี 2 

วันปลูก น ้าประปา : ใช้สายยาง 
น ้าคลอง : สูบน ้าเข้าจนท่วมแปลง 30-60 นาที 
            แลว้ปล่อยออก 

ทุก 7-10 วัน สูบน ้าเข้าจนท่วมแปลง 30-60 นาที แล้วปล่อยออก 
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(ก)                                                          (ข) 

 

 
(ค) 

 

ภาพผนวกที่ 68  พื นที่ปลูก ก่อน และ หลัง การให้น ้าท่วมพื นที่ปลูก (ก) การตั งเครื่องสูบน ้า 
      (ข) พื นที่ปลูกก่อนให้น ้า(ค) พื นที่ปลูกหลังการให้น ้า 
การใส่ปุ๋ย  ใส่ปุ๋ยเคมี 3 ครั ง (ต่อพื นที่ 1 งาน) (ใช้แรงงาน 2 คน) ดังนี  
 ครั งที่ 1  วันปลูก ใช้ปุ๋ยเคมีรองพื น สูตร 15-15-15 อัตรา 16.3 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีใส่ปุ๋ย
รองพื นคือใช้มือ โดย 1 ก้ามือใส่ได้ 5 หลุม 
 ครั งที่ 2  ที่อายุพืช 15 วัน ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 16.3 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ครั งที่ 3  ที่อายุข้าวโพดเทียน 30 วัน ใช้สูตร 46 -0-0 อัตรา 57 กิโลกรัมต่อไร่,  
สูตร 15-15-15 อัตรา 28.5 กิโลกรัมต่อไร่, สูตร 46-0-0 ผสมกับ 15-15-15 อัตรา 57 กิโลกรัมต่อไร่ 
และ สูตร 46-0-0 ผสมกับ 16-20-0 อัตรา 57 กิโลกรัมต่อไร่  
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ภาพผนวกที่ 69  การใส่ปุ๋ยของเกษตรกรที่โคนต้น โดยใช้เสียมขุดหลุม ใส่ปุ๋ย แล้วพูนดินกลบ 
  
การป้องกันก าจัดศัตรูพืช โรค และ แมลง 
 วั ช พื ช  วิ ธี ก า ร คื อค รั ง ที่  1   ใ ช้ ส า ร เ ค มี  1  ค รั ง  ค ลุ ม วั ช พื ช  ( ซ อย เ ด ท )  
อัตรา 10 ซีซี. ต่อน ้า 10 ลิตรต่อพื นที่ 2 แปลงย่อย (1 ถังฉีด)  ฉีดพ่นหลังการให้น ้าครั งที่ 1  
ครั งที่ 2 และ 3 ก้าจัดพร้อมกับการใส่ปุ๋ยพูนโคนที่อายุข้าวโพด 15 วัน และ 30 วัน 
 โรค และ แมลง  เจอหนอนสีเขียว และ ขาว บริเวณ ต้น และ ฝัก เมื่อพบเจอก็เก็บออก 
ส่วนโรคพืช ไม่พบเจอ 

 
 

ภาพผนวกที่ 70  ยาคลุมป้องกันวัชพืชที่เกษตรกรใช้ 
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การเก็บเกี่ยว แปลงย่อยที่ 1  เก็บเกี่ยวที่อายุ 55 วัน แรงงาน 1 คน แปลงย่อยที่ 2  เก็บเกี่ยวที่อายุ 
52 วัน แรงงาน 1 คน โดยใชม้ือจับที่โคนฝักข้าวโพดเทียนแล้วหักลง 
 

   
 

ภาพผนวกที่ 71  การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเทียนของเกษตรกร โดยการหักฝักจากต้น 
 
การจ าหน่าย  ต้มทั งฝักขายราคา  10 ฝัก 20 บาท และ ขายฝักสดคละขนาดฝักละ 1 บาท  
ปัญหา / ข้อเสนอแนะ  การให้น ้าประปาในครั งแรก ให้น ้าน้อย ท้าให้ลักษณะของต้น และ 
ผลผลิตไม่ดี  เจอหนอนเยอะ ท้าให้ผลผลิตบางฝักไม่สมบูรณ์ 
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