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บทคดัย่อ 
 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำวในพ้ืนท่ีน ้ ำท่วมซ ้ ำซำก ด้วยกำร
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกขำ้วปีละ 2 คร้ัง และก ำหนดช่วงระยะเวลำของกำรปลูกขำ้วให้เหมำะสมกับพ้ืนท่ีน ้ ำท่วม
ซ ้ ำซำกตำมปฏิทินกำรเพำะปลูก  เพ่ือจะช่วยแกไ้ขปัญหำเกษตรกรผูไ้ดรั้บผลกระทบ จำกกำรด ำเนินโครงกำรดงักล่ำวจึง
มีควำมจ ำเป็นในกำรท ำกำรวิจยัน้ีโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำ (1) ลกัษณะทำงสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) 
กำรจดัระบบกำรปลูกขำ้วในพ้ืนท่ีน ้ ำท่วมซ ้ ำซำก (3) ควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อกำรจดัระบบกำรปลูกขำ้วในพ้ืนท่ีน ้ ำ
ท่วมซ ้ ำซำก (4) ปัญหำและขอ้เสนอแนะในกำรจดัระบบปลูกขำ้วในพ้ืนท่ีน ้ ำท่วมซ ้ ำซำกของเกษตรกร ขนำดของกลุ่ม
ตวัอยำ่งจ ำนวน 154 รำย เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภำษณ์  วิเครำะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติ  คือ ควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำต ่ำสุด 
ค่ำสูงสุด ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  ผลกำรศึกษำ  พบวำ่ เกษตรกรทั้งหมดท ำนำ ปีละ 2 คร้ัง  เกษตรกรมี
ระดบัควำมคิดเห็นต่อกำรจดัระบบกำรปลูกขำ้วในพ้ืนท่ีน ้ ำท่วมซ ้ ำซำกในระดบัมำกท่ีสุด  คือ  เกษตรกรสำมำรถลด
ควำมเส่ียงจำกปัญหำน ้ ำท่วม  ปัญหำท่ีเกษตรกรประสบในระดบัมำกท่ีสุด  คือ กำรจดักำรน ้ ำ   และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
คือ ตอ้งกำรเรียนรู้แนวทำงกำรลดตน้ทุนกำรผลิต 
 

ABSTRACT 
 Phra Nakhon Si Ayutthaya Province had launched a project on organizing rice cultivation system in 
repetitious flooding areas of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province by promoting the rice cultivation twice a year and 
fixing the rice cultivation period to suit the repetitious flooding areas adhering to rice cultivation calendar. In order to 
solve the problems of rice farmers who were affected by the project, it was necessary for researchers to study this 
issue thoroughly. Thus, the objectives of this study were to study (1)  social and economic state of rice farmers (2) 
their rice cultivation system in the repetitious flooding areas; (3) their opinions on the rice cultivation system; and (4) 
their problems and suggestions on the rice cultivation systems. The 154 samples selected from these rice farmers. The 
data were collected by interviewing the studied farmers using an interview form. The statistical methodology used to 
analyze the data was frequency, percentage, minimum value, maximum value, mean, and standard deviation. The 
findings of this study were as follows: the studied farmers did their rice farming twice a year. The level of their 
opinions on the rice cultivation system in the repetitious flooding areas was at the highest level. The rice cultivation 
system could reduce the risks of flooding. The problem which the studied farmers had to face at the highest level was 
water management. And they suggested that they should have been advised how to reduce their rice production cost. 
 

ค าส าคญั: ระบบกำรปลูกขำ้ว น ้ ำท่วมซ ้ ำซำก   
Keywords: Rice Cultivation System, Repetitious Floods 
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บทน า 
 ขำ้วเป็นสินคำ้เกษตรหลกัท่ีส ำคญัของประเทศ
ไทย ในปีเพำะปลูก 2556/57 มีพ้ืนท่ีกำรเพำะปลูกประมำณ 
78 ล้ำนไร่ ในภำพรวมแต่ละปีสำมำรถส่งออกข้ำวท ำ
รำยไดใ้ห้กบัประเทศเป็นจ ำนวนมำก  (กรมกำรขำ้ว 2556: 
1) ระบบกำรเกษตรร้อยละ 75 เป็นระบบเกษตรอำศัย
น ้ ำฝนนมีควำมอ่อนไหวต่อกำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศและ
ฤดูกำล (กรมกำรขำ้ว, 2557)  
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ มีพ้ืนท่ีท ำกำรเกษตร
ทั้ งหมด 1,597,900 ไร่ และมีพ้ืนท่ีน ้ ำท่วมซ ้ ำซำกเป็น
ประจ ำโดยประสบน ้ ำท่วมขัง 8-10 คร้ังในรอบ 10 ปี 
จ ำนวน 260,268 ไร่ ประกอบด้วยอ ำเภอบำงบำล อ ำเภอ
บำงซำ้ย อ ำเภอผกัไห่ และอ ำเภอเสนำ ในปี 2548 - 2554 
พ้ืนท่ีดังกล่ำวประสบปัญหำน ้ ำท่วมอย่ำงรุนแรง เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผลผลิตของเกษตรกรอย่ำงมำก  เกิด
กำรขำดแคลนเมล็ดพนัธ์ุขำ้วไวต่อช่วงแสง ท่ีเป็นพนัธ์ุ
พ้ืนเมือง เกิดกำรระบำดของเพล้ียกระโดดสีน ้ ำตำล  และ
ปัญหำอีกหลำยประกำร ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ  จึงไดด้ ำเนินกำรโครงกำรจดัระบบ
กำรปลูกขำ้วในพ้ืนท่ีน ้ ำท่วมซ ้ ำซำก ดว้ยกำรส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกข้ำวปีละ 2  ค ร้ัง และก ำหนดช่วง
ระยะเวลำของกำรปลูกขำ้วให้เหมำะสมกับพ้ืนท่ีน ้ ำ
ท่วมซ ้ ำซำก ตำมปฏิทินกำรเพำะปลูก เพ่ือจะช่วยแกไ้ข
ปัญหำเกษตรกรผูไ้ด้รับผลกระทบให้กลบัมำมีควำม
กินอยูท่ี่ดีข้ึน (ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ, 
2557)  
 ผู ้วิจัยจึงมีควำมสนใจศึกษำลักษณะทำง
สังคมและเศรษฐกิจ  ระบบกำรปลูกขำ้วของเกษตรกร 
และกำรส่งเสริมกำรจดัระบบกำรปลูกขำ้วในพ้ืนท่ีน ้ ำ
ท่วมซ ้ ำซำก  เกษตรกรมีระดับควำมคิดเห็นในด้ำน
ต่ำงๆ  เป็นอย่ำงไร ปัญหำและข้อเสนอแนะของ
เกษตรกรเป็นอยำ่งไร เพื่อน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรวิจยัมำ
ใชป้ระโยชน์ในกำรวำงแผนส่งเสริมกำรจดัระบบกำร
ปลูกขำ้วของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะน ำไปสู่กำร
ส่งเสริมกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำวในพ้ืนท่ีน ้ ำท่วม
ซ ้ ำซำก ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ ให้สอดคลอ้งกบั

ลกัษณะทำงสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรและกำร
ผลิตขำ้วใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อศึกษำเกษตรกรผูป้ลูกขำ้วในพ้ืนท่ีน ้ ำท่วม
ซ ้ ำซำก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทำงสงัคมและเศรษฐกิจ  
2. กำรจดัระบบกำรปลูกขำ้วในพ้ืนท่ีน ้ ำท่วม

ซ ้ ำซำก 
3. ควำมคิดเห็นต่อกำรจดัระบบกำรปลูกขำ้ว

ในพ้ืนท่ีน ้ ำท่วมซ ้ ำซำก    
4. ปัญหำและข้อเสนอแนะในกำรจัดระบบ

ปลูกขำ้วในพ้ืนท่ีน ้ ำท่วมซ ้ ำซำก 
                 
วธีิด าเนินการวจิัย 

ประชำกร คือ เกษตรกรผูป้ลูกขำ้วในพ้ืนท่ีน ้ ำ
ท่วมซ ้ ำซำก จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ ปี 2557 ตดัยอด
ข้อมู ล ณ  ว ัน ท่ี  31 ตุ ลำคม  2557 จ ำนวน  4 อ ำ เภ อ 
ประชำกรทั้ ง ส้ิน  10,325 รำย ก ำหนดขนำดกลุ่ม
ตวัอยำ่ง โดยใชสู้ตร Taro Yamane ท่ียอมให้เกิดควำม
คลำดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 8 ไดก้ลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 154 
รำย และใชว้ิธีกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย โดยใชว้ิธีกำรจบั
ฉลำกรำยช่ือเกษตรกรจำกแต่ละอ ำเภอตำมสัดส่วนท่ี
ก ำหนดจนครบจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่ง เก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชแ้บบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง วิเครำะห์ขอ้มูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป  สถิติท่ีใช้ คือ 
ควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำต ่ ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมำตรฐำน 
  
ผลการวิจยั 

1. ลักษณะทำงสังคมและเศรษฐกิจ พบว่ำ
เกษตรกรสองในสำมเป็นเพศชำย อำยุเฉล่ีย 53.23 ปี จบ
กำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำ มีสมำชิกในครัวเรือน
เฉล่ีย  3.64 คน  กำรเป็นสมำชิกกลุ่ม พบวำ่ส่วนใหญ่เป็น
สมำชิกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
ร้อยละ 91.6  มีประสบกำรณ์ในกำรท ำนำปลูกขำ้วเฉล่ีย  
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23.6  ปี เคยอบรมเก่ียวกับกำรปลูกข้ำวเฉล่ีย 9.14 คร้ัง  
เกษตรกรมีอำชีพหลกั คือท ำนำ  มีจ ำนวนแรงงำนภำค
กำรเกษตรในครัวเรือนเฉล่ีย 1.81 คน พ้ืนท่ีกำรถือครอง
ท่ีดินทั้ งหมดเฉล่ีย  36.2 ไร่ ท่ีดินของตนเองเฉล่ีย 21.04 
ไร่ และเช่ำผู ้อ่ืนเฉล่ีย 33.72 ไร่  เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้
แหล่งเงินทุนของตนเองร้อยละ 82.5  รำยไดเ้ฉล่ียจำกกำร
ท ำนำปี 8,851.2 บำทต่อไร่ รำยไดเ้ฉล่ียจำกกำรท ำนำปรัง  
9,163 บำทต่อไร่  โดยมีตน้ทุนกำรท ำนำปีเฉล่ีย  4,869.81 
บำทต่อไร่ และตน้ทุนกำรท ำนำปรังเฉล่ีย 4,887.99 บำท
ต่อไร่   

2. กำรจดัระบบกำรปลูกขำ้วในพ้ืนท่ีน ้ ำท่วม
ซ ้ ำซำกของเกษตรกร  พบว่ำ เกษตรกรทั้ งหมดใช้น ้ ำ
ชลประทำนในกำรท ำนำ  ปลูกขำ้วปีละ 2 คร้ัง รูปแบบ
กำรปลูกขำ้ว คือ ปลูกขำ้วนำปี – ปลูกขำ้วนำปรัง คร้ังท่ี 1 - 
เวน้ปลูก เกษตรกรเลือกใชพ้นัธ์ุขำ้ว  กข  47  ปลูกฤดูนำปี
และฤดูนำปรัง เหตุผลในกำรเลือกใช้พนัธ์ุขำ้วส ำหรับ
ปลูกฤดูนำปีและฤดูนำปรังเพรำะให้ปริมำณผลผลิตต่อ
ไร่สูง และผลผลิตเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด   เกษตรกรมี
กำรคดัเมลด็พนัธ์ุขำ้วโดยน ำเมลด็พนัธ์ุขำ้วแช่น ้ ำคดัแยก
เมล็ดท่ีไม่เต็มออกก่อนท่ีจะน ำไปหวำ่นในแปลงนำดว้ย
วิธีหวำ่นน ้ ำตม  มีกำรตรวจสอบควำมงอกของเมล็ดพนัธ์ุ
ขำ้วท่ีสมบูรณ์โดยน ำเมล็ดพนัธ์ุขำ้ว 100 เมล็ด ห่อใส่ผำ้
แช่น ้ ำ 12 - 24  ชัว่โมง  แลว้น ำข้ึนจำกน ้ ำ ท้ิงไว ้2 - 4 วนั 
แล้วน ำไปหว่ำนในแปลงนำ  เกษตรกรมีกำรเผำตอซัง
ก่อนกำรเตรียมดิน เร่ิมต้นกำรปลูกข้ำวนำปี เดือน
พฤษภำคม  ขำ้วนำปรังเดือนธนัวำคม อตัรำเมล็ดพนัธ์ุท่ี
ใชป้ลูกขำ้วนำปีเฉล่ีย 27.73 กิโลกรัมต่อไร่ และปลูกขำ้ว
นำปรัง เฉล่ีย  27.31 กิโลกรัมต่อไร่  เกษตรกรไม่เคย
วิเครำะห์ดินก่อนกำรใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยทั้งหมด 3 คร้ัง กำรใส่
ปุ๋ยคร้ังท่ี 1 เม่ืออำยุข้ำวเฉล่ีย 23.28 วนั ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 
16-20-0 อตัรำปุ๋ยเฉล่ีย 24.16 กิโลกรัมต่อไร่ กำรใส่ปุ๋ย
คร้ังท่ี 2 เม่ืออำยุขำ้วเฉล่ีย 47.89 วนั ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-
20-0 อตัรำปุ๋ยเฉล่ีย 25.03 กิโลกรัมต่อไร่ กำรใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 
3 เม่ืออำยขุำ้วเฉล่ีย 68.72 วนั ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 46-0-0 อตัรำ
ปุ๋ยเฉล่ีย 12.50 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรทั้ งหมดใช้น ้ ำ
ชลประทำนซ่ึงมีปริมำณเพียงพอในกำรปลูกขำ้วฤดูนำปี 

แต่ไม่เพียงพอในกำรปลูกข้ำวฤดูนำปรัง  เกษตรกรใช้
สำรเคมีในกำรก ำจดัวชัพืชขำ้ววชัพืช  โรคขำ้วและแมลง
ศตัรูขำ้ว หลงักำรเก็บเก่ียวเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ไดล้ด
ควำมช้ืน น ำผลผลิตท่ีได้ไปจ ำหน่ำยให้กับพ่อค้ำคน
กลำงและเขำ้ร่วมโครงกำรรับจ ำน ำขำ้วกบัทำงรัฐบำล 

3. ควำมคิดเห็นของเกษตรกรท่ี มีต่อกำร
จัดระบบกำรปลูกข้ำวในพ้ืนท่ีน ้ ำท่ วมซ ้ ำซำก ใน
ภำพรวมเกษตรกรมีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก (X = 
3.89, S.D = 0.724)  และเม่ือพิจำรณำรำยละเอียดพบว่ำ 
ประเด็นท่ีเกษตรกรเห็นดว้ยมำกท่ีสุด 1 ประเด็น ได้แก่  
เกษตรกรลดควำมเส่ียงจำกปัญหำน ้ ำท่วมและประเด็นท่ี
เกษตรกรเห็นดว้ยระดบันอ้ย 1 ประเด็น ไดแ้ก่ ตน้ทุนกำร
ผลิตขำ้วในกำรจดัระบบใหม่ลดลงจำกกำรปลูกในระบบ
เดิม  แสดงดงัตำรำงท่ี 1 ระดบัควำมคิดเห็นของเกษตรกร
ต่อกำรจดัระบบกำรปลูกขำ้ว 
 
ตารางที ่1 ระดับควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อกำร

จดัระบบกำรปลูกขำ้ว     
                  (n=154)                                                                     

ประเด็น X  
(S.D) 

ความ 
หมาย 

ด้านประโยชน์และวตัถุประสงค์   
1. เพิ่มประสิทธิภาพการปลูก 
ขา้วไดปี้ละไม่เกิน 2 คร้ัง 

3.47 
(0.842) 

มาก 

2. เกษตรกรลดความเส่ียงจาก 
ปัญหาน ้าท่วม 

4.54 
(0.628) 

มากท่ีสุด 

3. เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
จากการเพิ่มรอบการท านา 

4.17 
(0.771) 

มาก 

ด้านการด าเนินงานปลูกข้าวคร้ังที ่1   
4. ควรเร่ิมเตรียมแปลงใน 
สปัดาห์สุดทา้ยของเดือนเมษายน 

4.06 
(0.822) 

มาก 

5. ควรปลูกเตม็พื้นท่ีในสปัดาห์ 
ท่ีสามของเดือนพฤษภาคม 

4.05 
(0.891) 

มาก 

4.  ควรเร่ิมเกบ็เก่ียวตั้งแต ่
สปัดาห์ แรกของเดือนกนัยายน 

4.12 
(0.924) 

มาก 

5. ควรเกบ็เก่ียวใหเ้สร็จภายใน 
สปัดาห์สุดทา้ยของเดือนกนัยายน 

4.06 
(0.961) 

มาก 
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ตารางที ่1  ระดบัควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อกำร
จดัระบบกำรปลูกขำ้ว  (ต่อ)  

  (n=154) 
ประเด็น X  

(S.D) 
ความ 
หมาย 

ดา้นการด าเนินงานปลูกขา้วคร้ังท่ี 2   
8. ควรเร่ิมเตรียมแปลงใน 
สปัดาห์แรกของเดือนธนัวาคม 

3.98 
(0.621) 

มาก 

9. ควรปลูกเตม็พื้นท่ีในสปัดาห์ 
สุดทา้ยของเดือนธนัวาคม 

3.91 
(0.770) 

มาก 

10. ควรเร่ิมเกบ็เก่ียวตั้งแต ่
สปัดาห์ท่ีสองของเดือนมีนาคม 

4.07 
(0.584) 

มาก 

11. ควรเกบ็เก่ียวใหเ้สร็จภายใน 
สปัดาห์ท่ีสองของเดือนเมษายน 

4.10 
(0.725) 

มาก 

12. การปลูกขา้วคร้ังท่ี 2 ควร 
ท าในช่วงสปัดาห์แรกของเดือน
ธนัวาคมถึงสปัดาห์ท่ีสองของเดือน
เมษายน 

3.88 
(0.863) 

มาก 

ด้านประโยชน์ทีเ่กษตรจะได้รับ   
13. การจดัการระบบการปลูกขา้ว
แบบใหม่ มีความเหมาะสมกวา่
ระบบเดิม 

4.14 
(0.620) 

มาก 

14. ตน้ทุนการผลิตขา้วในการ
จดัระบบใหม่ลดลงจากการปลูกใน
ระบบเดิม 

2.06 
(0.453) 

นอ้ย 

15. ผลผลิตขา้วท่ีไดจ้ากการ
จดัระบบใหม่เพิ่มข้ึนกวา่การปลูก
ในระบบเดิม 

4.20 
(0.620) 

มาก 

16. การจดัการระบบการปลูกขา้ว
แบบใหม่ มีความเหมาะสมกวา่
ระบบเดิม 

4.14 
(0.620) 

มาก 

ภำพรวม 3.89 
(0.724) 

มำก 

X  = ค่าเฉล่ีย   (S.D) = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
4. ปัญหำและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีมี

ต่อกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำวในพ้ืนท่ีน ้ ำท่วมซ ้ ำซำก  
พบว่ำ ในภำพรวมเกษตรกรประสบปัญหำเร่ืองต่ำงๆอยู่
ในระดับน้อย (X = 2.46, S.D =1.029) ซ่ึ งปัญหำท่ี
เกษตรกรประสบปัญหำในระดับมำกท่ีสุด คือ กำร
จดักำรน ้ ำ  และประสบปัญหำในระดบัมำกมี 2 ประเด็น 
ไดแ้ก่ ช่วงเวลำในกำรเพำะปลูก คร้ังท่ี 1 ตำมปฏิทินกำร
จดัระบบกำรปลูกขำ้วและช่วงเวลำในกำรเพำะปลูกคร้ัง
ท่ี 2 ตำมปฏิทินกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำว  แสดงดัง

ตำรำงท่ี 2 ปัญหำของเกษตรกรในกำรจดัระบบกำรปลูก
ขำ้วพ้ืนท่ีน ้ ำท่วมซ ้ ำซำก  
 
ตารางที ่2  ปัญหำของเกษตรกรในกำรจดัระบบกำรปลูก

ขำ้วพ้ืนท่ีน ้ ำท่วมซ ้ ำซำก 
                                                                         (n=154) 

ประเด็น X  
(S.D) 

ความ 
หมาย 

1.ระบบการปลูกขา้ว 2.86 
(1.357) 

ปานกลาง 

2.การจดัการพนัธุ์ขา้วและเมลด็พนัธุ์
ขา้ว 

1.86 
(1.085) 

นอ้ย 

3.การเตรียมดิน 1.69 
(1.229) 

นอ้ยท่ีสุด 

4.วิธีการปลูกขา้ว 1.37 
(0.993) 

นอ้ยท่ีสุด 

5.การใส่ปุ๋ยในนาขา้ว 1.62 
(0.883) 

นอ้ยท่ีสุด 

6.การจดัการน ้า 4.32 
(1.146) 

มากท่ีสุด 

7.การป้องกนัก าจดัวชัพืชและขา้ววชัพืช 2.11 
(1.129) 

นอ้ย 

8.การป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรู
ขา้ว 

2.37 
(0.961) 

นอ้ย 

9.การเกบ็เก่ียว 1.52 
(1.143) 

นอ้ยท่ีสุด 

10.การจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว 1.61 
(1.131) 

นอ้ยท่ีสุด 

11. ช่วงเวลาในการเพาะปลูก คร้ังท่ี 1 
ตามปฏิทินการจดัระบบการปลูกขา้ว 

4.16 
(0.547) 

มาก 

12.  ช่วงเวลาในการเพาะปลูกคร้ังท่ี 2 
ตามปฏิทินการจดัระบบการปลูกขา้ว 

4.08 
(0.749) 

มาก 

ภาพรวม 2.46 
(1.029) 

นอ้ย 

X  = ค่าเฉล่ีย   (S.D) = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

        
 เกษตรกรมีข้อเสนอแนะต่อกำรจัดระบบกำร
ปลูกขำ้วในพ้ืนท่ีน ้ ำท่วมซ ้ ำซำก  ดงัน้ี กำรปลูกขำ้วคร้ังท่ี 
1 ควรเพำะปลูกในเดือนพฤษภำคมและเดือนมิถุนำยน 
ควรเก็บเก่ียวเสร็จส้ินภำยในเดือนกนัยำยน  พนัธ์ุขำ้วท่ี
ควรใช้ในกำรปลูกขำ้วคร้ังท่ี 1 ได้แก่ พนัธ์ุ กข 41 และ
พนัธ์ุพิษณุโลก 2  กำรปลูกข้ำวคร้ังท่ี 2 ควรเพำะปลูก
เดือนธันวำคม เก็บเก่ียวเดือนมีนำคมและเดือนเมษำยน 
พนัธ์ุข้ำวท่ีควรใช้ในกำรปลูกข้ำวคร้ังท่ี 2 ได้แก่ พนัธ์ุ 
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กข 41 และพนัธ์ุพิษณุโลก 2  เกษตรกรมีควำมตอ้งกำร
เรียนรู้เร่ืองแนวทำงกำรลดตน้ทุนกำรผลิต  เร่ืองน ้ ำหมกั
ชีวภำพ และอบรมกำรใช้สำรเคมีในกำรป้องกันก ำจัด
ศัต รูพื ชอย่ ำงถู กต้องและเหมำะสม  อบรมตำม
กระบวนกำรโรงเรียนเกษตรกร                  
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 กำรวิจยัน้ีศึกษำกำรจดัระบบกำรปลูกขำ้วของ
เกษตรกร ผลกำรวิจัย พบว่ำ เกษตรกรทั้ งหมดใช้น ้ ำ
ชลประทำนในกำรท ำนำ  ปลูกขำ้วปีละ 2 คร้ัง รูปแบบ
กำรปลูกขำ้ว คือ ปลูกขำ้วนำปี - ปลูกขำ้วนำปรัง คร้ังท่ี 1 - 
เวน้ปลูก  เกษตรกรเลือกใชพ้นัธ์ุขำ้ว  กข  47  ปลูกฤดูนำปี
และนำปรัง  สอดคลอ้งกบัค ำแนะน ำของกรมชลประทำน 
(2555) ท่ีแนะน ำระบบกำรปลูกขำ้วในพ้ืนท่ีลุ่ม ขำ้วนำปี 
- รับน ้ ำนอง - ขำ้วนำปรัง - เวน้ปลูก  ขำ้วนำปีเพำะปลูก
เดือนพฤษภำคมเก็บเก่ียวเดือนกนัยำยน  รับน ้ ำนองช่วง
เดือนตุลำคมถึงเดือนพฤศจิกำยน  ขำ้วนำปรังเพำะปลูก
เดือนเดือนธนัวำคมเก็บเก่ียวเดือนเมษำยน  เวน้ปลูกช่วง
เดือนเมษำยน และสอดคลอ้งกบั ดรุณี ชุมพร (2555: 46) 
ได้ท ำกำรศึกษำกำรจัดกำรดินภำยหลงักำรเกิดน ้ ำท่วม
ซ ้ ำซำกของชำวนำ พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ
66.4) ใชข้ำ้วพนัธ์ุ กข 41 รองลงมำร้อยละ 23.6 พนัธ์ุ กข47 
และร้อยละ 5.2 พนัธ์ุพิษณุโลก 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยวิเครำะห์ดินก่อน
กำรใส่ปุ๋ย ใชปุ๋้ยเคมีอยำ่งเดียว  เกษตรกรใส่ปุ๋ยขำ้วฤดูนำ
ปีและฤดูนำปรังใกลเ้คียงกนั ทั้งหมด 3 คร้ัง ช่วงเวลำท่ี
ใส่ปุ๋ยและอัตรำปุ๋ยท่ีใช้ ไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
แนะน ำว่ำ กำรปลูกข้ำวแบบนำหว่ำนน ้ ำตมดินเหนียว 
ใหใ้ส่ปุ๋ยหลงัจำกหวำ่นเมลด็พนัธ์ุแลว้ 3 คร้ัง คือคร้ังแรก
ให้ใส่ปุ๋ยท่ีให้ธำตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสหลงัจำกวนั
หว่ำนเมล็ดพนัธ์ุ 7 วนั อตัรำ ประมำณ 25 - 30 กิโลกรัม
ต่อไร่ คร้ังท่ีสองให้ใส่ปุ๋ยท่ีให้ธำตุไนโตรเจนในเวลำ 30 
วนั หลงัจำกหว่ำนเมล็ดพนัธ์ุในอตัรำ 7-10 กิโลกรัมต่อ
ไร่ และคร้ังท่ีสำมให้ใส่ปุ๋ยท่ีให้ธำตุไนโตรเจนในเวลำ 
30 วนั ก่อนขำ้วออกรวง ในอตัรำ 7-10 กิโลกรัมต่อไร่ 

 ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำว
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ในภำพรวมเกษตรกรมีระดับควำม
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก และพบวำ่เกษตรกรมีระดบัควำม
คิดเห็นมำกท่ีสุด 1 ประเด็น คือ เกษตรกรสำมำรถลด
ควำมเส่ียงจำกปัญหำน ้ ำท่วม อำจเป็นเพรำะกำรปลูกขำ้ว
คร้ังท่ี 1 และกำรปลูกขำ้วคร้ัง 2 ตำมปฏิทินกำรเพำะปลูก
ขำ้วในพ้ืนท่ีน ้ ำท่วมซ ้ ำซำก ไม่ตรงกบัช่วงเวลำน ้ ำท่วม
ขังในช่วงเดือนตุลำคมและพฤศจิกำยน เกษตรกรจึง
หลีกเล่ียงควำมสูญเสียได ้และถูกตอ้งตำมค ำแนะน ำกรม
ชลประทำน (2555) และผลกำรวิจัยพบว่ำ  เกษตรกรมี
ควำมคิดเห็นระดับน้อย 1 ประเด็น คือ ตน้ทุนกำรผลิต
ในกำรจดัระบบใหม่ลดลงจำกกำรปลูกในระบบเดิม อำจ
เป็นเพรำะในกำรผลิตข้ำวมีปัจจัยหลำยประกำรมำ
เก่ียวขอ้ง เช่น แรงงำน  ผลกำรศึกษำพบว่ำแรงงำนภำค
กำรเกษตรในครัวเรือน เฉล่ีย 1.81 คน ไม่เพียงพอในกำร
ปฏิบติัดูแลเพรำะกำรท ำนำมีหลำยขั้นตอน และปัจจุบนั
เกษตรกรจำ้งทุกขั้นตอนกำรผลิต ปริมำณกำรใชส้ำรเคมี
เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี รำคำปุ๋ยเคมีและสำรเคมีมีแนวโน้ม
สูงข้ึน 
 ปัญหำ  ผลกำรวิจยัพบวำ่ ในภำพรวมเกษตรกร
ประสบปัญหำในระดบันอ้ย แต่เม่ือพิจำรณำรำยละเอียด
แต่ละประเด็น พบว่ำเกษตรกรประสบปัญหำระดบัมำก
ท่ีสุด 1 ประเด็น คือ กำรจดักำรน ้ ำ เกษตรประสบปัญหำ
ระดบัมำก 2 ประเด็น คือ ช่วงเวลำในกำรเพำะปลูก คร้ังท่ี 
1 ตำมปฏิทินกำรจดัระบบกำรปลูกขำ้ว และช่วงเวลำใน
กำรเพำะปลูก คร้ังท่ี 2 ตำมปฏิทินกำรจดัระบบกำรปลูก
ขำ้ว อำจเป็นเพรำะเกษตรกรไม่สำมำรถบริหำรจดักำรน ้ ำ
ในกำรท ำนำได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลกระทบกับปัญหำ
ช่วงเวลำในกำรเพำะปลูกคร้ังท่ี 1 และกำรเพำะปลูกคร้ัง 
2 ผลกำรวจิยัยงัพบวำ่เกษตรกรทั้งหมดใชน้ ้ ำชลประทำน 
ในกำรเพำะปลูกขำ้วนำปี และขำ้วนำปรัง ซ่ึงมีปริมำณ
น ้ ำท่ีเพียงพอในฤดูนำปี และไม่เพียงพอในฤดูนำปรัง  
หำกฝนนไม่ตกตำมฤดูกำล  ฝนนแลง้ น ้ ำในเข่ือนมีปริมำณ
น้อยจะส่งผลกระทบต่อกำรท ำนำอย่ำงมำก สอดคลอ้ง
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BMP9-6 

กับ ประทีป หนูนุ้ย (2547: 106)  ศึกษำวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ: 
GAP ข้ำว ของเกษตรกรในอ ำเภอวำรินช ำรำบ  จังหวดั
อุบลรำชธำนี พบว่ำปัญหำด้ำนแหล่งน ้ ำและคุณภำพน ้ ำ 
เกษตรส่วนใหญ่ประสบปัญหำเร่ืองขำดแหล่งน ้ ำ ขำด
ระบบชลประทำน 
             สรุปได้ว่า กำรจดัระบบกำรปลูกขำ้ว 
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีน ้ ำท่วมซำกของเกษตรกร ใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ  ควรมีกำรรณรงค์และให้
ควำมรู้แก่เกษตรกรเลิกกำรเผำตอซงั เพื่อลดภำวะโลก

ร้อนและเพ่ิมปริมำณปุ๋ยอินทรียใ์นแปลงนำ ส่งเสริม
กำรใชส้ำรเคมีก ำจดัศตัรูพืชอยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสม 
จัดท ำแปลงสำธิตกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินเพื่อ
เปรียบเทียบ กับแปลงของเกษตรกร ส่งเสริมกำรใช้
ปุ๋ยเคมีในนำขำ้วให้ถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร แสดงดงั
ภำพท่ี 1 ปฏิทินกำรใส่ปุ๋ยเคมีในนำขำ้ว ส ำหรับนำหวำ่นน ้ ำ
ตม และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกขำ้วตำมปฏิทินกำร
จัดระบบกำรปลูกข้ำว แสดงดังภำพท่ี 2 ปฏิทินกำร
จดัระบบกำรปลูกขำ้ว  เพื่อให้กรมชลประทำนบริหำร
จดักำรน ้ ำเพ่ือกำรเกษตรไดอ้ยำ่งเหมำะสมและช่วยลด
ปัญหำผลผลิตเสียหำยจำกกำรถูกน ้ ำท่วม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ปฏิทินกำรใส่ปุ๋ยเคมีในนำขำ้ว ส ำหรับนำหวำ่นน ้ ำตม 

ท่ีมำ: ประพำส (2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ปฏิทินกำรจดัระบบกำรปลูกขำ้ว 

ท่ีมำ:  ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ (2557) 
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BMP9-7 
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