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การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกขาว-พืชไรในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
Research and Development on Rice-Upland Crops Cropping Systems in Lao PDR  
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บทคัดยอ 

พื้นที่ปลูกขาวของ สปป.ลาว อยูในพื้นที่ราบลุมอาศัยน้ําฝนถึงรอยละ 70 หรือครอบคลุมพื้นที่ถึง 6 แสน
เฮกตาร ผลผลิตที่ไดรับคอนขางต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากปญหาความแปรปรวนของน้ําฝน ทําใหเกิดภาวะความแหงแลงใน
บางพื้นที่ ในขณะเดียวกันมีพื้นที่นาในเขตน้ําฝนเพียง 1 แสนเฮกตารเทานั้น  สามารถปลูกขาวนาปรังในชวงฤดูแลง
โดยอาศัยน้ําชลประทาน แตอยางไรก็ตามผลผลิตของขาวนาปรังสวนใหญมีคุณภาพต่ําไมเปนที่ตองการของตลาด 
แนวทางหนึ่งที่สามารถแกปญหาได คือ การสงเสริมการปลูกพืชที่มีศักยภาพในสภาพนาหลังเก็บเกี่ยวขาว โครงการ
นี้อยูภายใตโครงการ ACIAR รวมกับกรมวิชาการเกษตร วัตถุประสงคของโครงการนี้ เพื่อพัฒนาพืชที่มีศักยภาพและ
ใหผลตอบแทนสูง  โดยเฉพาะขาวโพด ถั่วเหลือง และพืชตระกูลถั่วอื่น ในระบบปลูกพืชที่มีขาวเปนหลัก ดําเนินการ
ในพื้นที่ 3 แขวงของ สปป.ลาว ไดแก แขวงเวยีงจันทน แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจําปาสัก สามารถครอบคุม
พื้นที่นา ถึงรอยละ 50 ของพื้นที่นาลุมทั้งหมดของ สปป.ลาว ผลการศึกษาเบื้องตนจากเกษตรกรทั้ง 3 แขวง สามารถ
สรุปไดวา  พืชไรที่สงเสริมใหปลูกหลังเก็บเกี่ยวขาว ไดแก ขาวโพด ถั่วเหลือง และถั่วเขียว มีการเจริญเติบโตไมดี 
เนื่องจากประสบกับภาวะอุณหภูมิต่ํา ปญหาน้ําทวมขัง ปญหาขาดแคลนน้ํา ทําใหผลผลิตคอนขางต่ํา ทั้งนี้เนื่องจาก
เกษตรกรไมคุนเคยกับการปลูกพืชไร สวนใหญจึงใหน้ํามากเกินไปจนกระทั่งเกิดภาวะน้ําทวมขังในแปลง หรือ
บางครั้งใหน้ําไมตรงตามความตองการ ทําใหขาดน้ําในระยะที่สําคัญ โดยเฉพาะระยะออกดอก สําหรับปญหาที่
สําคัญของเกษตรกร คือ ผลผลิตพืชไรไมมีตลาดรับซ้ือ ไมเหมือนขาวที่มีตลาดรองรับ 
 
คําสําคัญ:  สปป.ลาว  ระบบปลูกพืชที่มีขาวเปนหลัก  พืชไร    

 
Abstract 

Development of profitable maize and grain legume management system within the rice- based 
lowland ecosystem in Lao PDR project, is financial supported by ACIAR from Australia, are conducted at 
farmers’ field of 3 provinces in Lao PDR namely Vientiane, Savannakhet and Champassak during 
2008/2011. The objective is to identify suitable irrigated crops namely corn, soybean and mungbean in 
the rice-based  lowland system during dry season for  different  provinces.  A survey of non rice crops in 
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dry season grown under irrigation in lowland showed that paddy soil of all sites varied from sandy loam 
to clay loam textured with low to moderate fertility and a little hardpan at the soil surface. Preliminary 
results show that all crops were stunt growth because of low temperature and waterlogging during 
vegetative growth stage including water shortage during flowering.  It also found that soybean root didn’t 
have nodule due to use ineffective rhizobium inoculation and seed quality was not consistence resulted 
in poor germination.   
 
Keywords: Lao PDR, rice-based cropping systems, upland crops 

 
บทนํา 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป,ลาว) เปนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ซึ่งตั้งอยูบนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีน ระหวางละติจูด ที่ 14 - 23 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 100-108 องศา
ตะวันออก มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร โดย สปป.ลาว เปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล 
เนื่องดวยตลอดแนวชายแดนของสปป,ลาว ซึ่งมีความยาวรวม 5,083 กิโลเมตร ลอมรอบดวยชายแดนของประเทศ
เพื่อนบาน 4 ประเทศ ดังนี้  ดานทิศเหนือติดตอประเทศจีน (423 กิโลเมตร) ดานทิศใตและทิศตะวันตกติดตอ
ประเทศไทย (1,754 กิโลเมตร)  ดานทิศใตติดตอประเทศกัมพูชา (541 กิโลเมตร) ดานทิศตะวันออกติดตอประเทศ
เวียดนาม (2,130 กิโลเมตร) และดานทิศตะวันตกติดตอประเทศพมา (235 กิโลเมตร)  สปป,ลาว แบงการปกครอง
ออกเปน 16 แขวง (จังหวัด) และ 1 เขตปกครองพิเศษ หรือ นครหลวงเวียงจันทน (โอฬาร, 2547) 

ภูมิประเทศของ สปป. ลาว สามารถแบงอกไดเปน 3 เขต คือ  1) เขตภูเขาสูง เปนพื้นที่ที่สูงกวา
ระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ย 1,500 เมตรขึ้นไป พื้นที่นี้อยูในเขตภาคเหนือของประเทศ  2) เขตที่ราบสูง  คือพื้นที่ซึ่งสูง
กวาระดับน้ําทะเลเฉลี่ย 1,000 เมตร ปรากฏตั้งแตทางทิศตะวันออกเฉียงใตของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดน
กัมพูชา เขตที่ราบสูงนี้มีที่ราบสูงขนาดใหญอยู 3 แหง ไดแก ที่ราบสูงเมืองพวน (แขวงเชียงขวาง)  ที่ราบสูงนากาย 
(แขวงคํามวน) และที่ราบสูงบริเวณ (ภาคใต)  และ 3) เขตที่ราบลุม เปนเขตที่ราบตามแนวฝงแมน้ําโขง และแมน้ํา
ตางๆ เปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณมากที่สุดในเขตพื้นที่ทั้ง 3 เขต นับเปนพื้นที่อูขาวอูน้ําที่สําคัญของประเทศ แนว
ที่ราบลุมเหลานี้เริ่มปรากฏตั้งแตบริเวณตอนใตของแมน้ํางึม เรียกวา ที่ราบลุมเวียงจันทน ผานที่ราบลุมสะหวันนะ
เขด ซึ่งอยูตอนใตเซบั้งไฟ และเซบั้งเหียง และที่ราบจําปาสักทางภาคใตของลาว ซึ่งปรากฏตามแนวแมน้ําโขงเรื่อยไป
จนจดชายแดนประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ เมื่อนําเอาพื้นที่ของเขตภูเขาสูงและเขตที่ราบสูงมารวมกันแลว จะมากถึง 3 ใน 
4 ของพื้นที่ประเทศลาวทั้งหมด โดยจุดที่สูงที่สุดของประเทศลาวอยูที่ภูเบี้ย ในแขวงเชียงขวาง วัดความสูงได 2,817 
เมตร (โอฬาร, 2547) 

พื้นที่ปลูกขาวของ สปป.ลาว อยูในพื้นที่ราบลุมอาศัยน้ําฝนถึงรอยละ 70 หรือครอบคลุมพื้นที่ถึง 6 แสน
เฮกตาร ผลผลิตที่ไดรับคอนขางต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากปญหาความแปรปรวนของน้ําฝน ทําใหเกิดภาวะความแหงแลงใน
บางพื้นที่ ในขณะเดียวกันมีพื้นที่นาในเขตน้ําฝนเพียง 1 แสนเฮกตาร สามารถปลูกขาวนาปรังในชวงฤดูแลงโดย
อาศัยน้ําชลประทาน การทํานาปรังสวนใหญใชวิธีปลูกเชนเดียวกับการปลูกในฤดูฝน ซึ่งใชแรงงานคนเปนหลัก 
สําหรับระบบการปลูกพืชที่ไมใชขาวมีเพียงเล็กนอยทั้งในชวงฤดูฝนและในชวงฤดูแลงอาศัยน้ําชลประทาน (ACIAR, 
2008) 
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วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาพืชที่มีศักยภาพและใหผลตอบแทนสูง รวมทั้งการจัดการดินและน้ําที่เหมาะสมใน
พื้นที่เขตชลประทาน โดยเฉพาะขาวโพด ถั่วเหลือง และพืชตระกูลถั่วอื่น ในระบบปลูกพืชที่มีขาวเปนหลัก 
  
วิธีดําเนินการ 

โครงการนี้ ดําเนินการในพื้นที่ 3 แขวงของ สปป.ลาว ไดแก แขวงเวียงจันทน แขวงสะหวันนะเขต และแขวง
จําปาสัก สามารถครอบคุมพื้นที่นา ถึงรอยละ 50 ของพื้นที่นาลุมทั้งหมดของ สปป.ลาว ภายใตโครงการ ACIAR 
จากประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลาดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2551 – 2554 สถานที่ดําเนินงานทดลอง ดังนี้  

1)  บานปากแจง เมืองเวียงคําใต แขวงเวียงจันทน  
2)  บานมวงไข เมืองไชยพูทอง  แขวงสะหวันนะเขต  
3)  บานพะลิง เมืองโพนทอง  แขวงจําปาสัก 
การศึกษาระบบการปลูกพืชไรหลังนา ประกอบดวย 3 ระบบ  ดังนี้ 
 

1. ศึกษาระบบการปลูกขาว-ขาวโพด 
1.1  การศึกษาพันธุและชวงเวลาปลูกที่เหมาะสม ในระบบการปลูกขาว—ขาวโพด  

งานทดสอบ ประกอบดวย พันธุขาวโพด 3 พันธุ คือ  ขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุ  LVN 10 (พันธุลูกผสมของ
เวียดนาม)  ขาวโพดหวาน (พันธุจากประเทศไทย) และขาวโพดขาวเหนียวพันธุ   SSK 1 (พันธุผสมเปดของลาว)  
รวมกับการปลูก 2 ชวงเวลา คือ  กลางพฤศจิกายน 2551 และ ตนมกราคม 2552  ขนาดแปลงยอย 6 x 5 เมตร พื้นที่
เก็บเกี่ยว 3 x 5 เมตร ไถพรวนดินตามปกติ หวานปุยเคมีรองพื้นสูตร 15-15-15 อัตรา 400 กก./เฮกตาร ปลูกขาวโพด
ทั้ง  3 พันธุ ระยะ 75 x 25 ซม. และใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 300 กก./เฮกตาร โดยแบงใส 2 ครั้ง ใหน้ําตามปกติ 
ฉีดพนสารกําจัดแมลงศัตรูพืชตามความจําเปน  บันทึกขอมูลความสูง  องคประกอบผลผลิต และผลผลิต 
1.2  การศึกษาพันธุและวิธีการไถพรวนที่เหมาะสม ในระบบการปลูกขาว—ขาวโพด  

งานทดสอบ ประกอบดวย พันธุขาวโพด 5 พันธุ คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุ  LVN 10 (พันธุลูกผสมของ
เวียดนาม)  ขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุนครสวรรค 2 (พันธุลูกผสมจากประเทศไทย)  ขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุ NSX 
052014 (พันธุลูกผสมจากประเทศไทย)  ขาวโพดขาวเหนียวพันธุ   SSK 1 (พันธุผสมเปดของลาว)  ขาวโพดขาว
เหนียวพันธุชัยนาท 80 (พันธุลูกผสมจากประเทศไทย) รวมกับระบบการไถพรวน 2 วิธี คือ  ไมไถพรวน+ไมยกแปลง 
และไถพรวนปกติ (ไถพรวน 3 ครั้ง) + ยกแปลงปลูก ไถพรวนดินตามกรรมวิธีที่กําหนด หวานปุยเคมีรองพื้นสูตร 15-
15-15 อัตรา 400 กก./เฮกตาร ปลูกขาวโพดทั้ง  3 พันธุ ระยะ 75 x 25 ซม. และใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 300 
กก./เฮกตาร โดยแบงใส 2 ครั้ง ใหน้ําตามปกติ ฉีดพนสารกําจัดแมลงศัตรูพืชตามความจําเปน บันทึกขอมูลความสูง  
องคประกอบผลผลิต และผลผลิต 

 
2. ศึกษาระบบการปลูกขาว-ถ่ัวเหลือง 
2.1 การศึกษาพันธุถั่วเหลืองที่เหมาะสม ในระบบการปลูกขาว—ถั่วเหลือง  

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ํา ประกอบดวย พันธุถั่วเหลือง 8 พันธุ คือ  KKU 3E,  35 x Lh-2,  44 
x Lh-4,  44 x Ly-38,  35 x SJ16-1,  35 y-1,  KKU และเชียงใหม 60 (ตรวจสอบ) ขนาดแปลงยอย 3 x 5 เมตร 
พื้นที่เก็บเกี่ยว 2 x 4 เมตร ไถพรวนดินตามปกติ หวานปุยเคมีรองพื้นสูตร 12-24-12 อัตรา 154 กก./เฮกตาร คลุก
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เมล็ดดวยเชื้อไรโซเบียม  ระยะปลูก 40 x 20  ซม. ปลูกใชอัตราเมล็ด  75 – 95 กก./เฮกตาร บันทึกขอมูลความสูง  
องคประกอบผลผลิต และผลผลิต 
2.2  การศึกษาวิธีการเตรียมดินที่เหมาะสม ในระบบการปลูกขาว—ถั่วเหลือง  

งานทดสอบแปลงใหญ ประกอบดวย วิธีการไถพรวนและไมไถพรวน ใชพันธุ DT12 และเชียงใหม 60 ไถ
พรวนดินตามกรรมวิธีที่กําหนด หวานปุยเคมีรองพื้นสูตร 12-24-12 อัตรา 154 กก./เฮกตาร คลุกเมล็ดดวยเชื้อไร
โซเบียม  ระยะปลูก 40 x 20  ซม. ปลูกใชอัตราเมล็ด  75 – 95 กก./เฮกตาร บันทึกขอมูลความสูง  องคประกอบ
ผลผลิต และผลผลิต 
2.3 การศึกษาชวงเวลาปลูกที่เหมาะสม ในระบบการปลูกขาว—ถั่วเหลือง  

งานทดสอบแปลงใหญ ประกอบดวย ชวงเวลาปลูก 2 ชวงเวลา คือ  กลางพฤศจิกายน 2551 และ ตน
มกราคม 2552  ใชพันธุ DT12 และเชียงใหม 60 ไถพรวนดินตามปกติ หวานปุยเคมีรองพื้นสูตร 12-24-12 อัตรา 
154 กก./เฮกตาร คลุกเมล็ดดวยเชื้อไรโซเบียม  ระยะปลูก 40 x 20  ซม. ปลูกใชอัตราเมล็ด  75 – 95 กก./เฮกตาร 
บันทึกขอมูลความสูง  องคประกอบผลผลิต และผลผลิต 

 
3. ศึกษาระบบการปลูกขาว-ถ่ัวเขียว 
3.1  การศึกษาวิธีการเตรียมดินที่เหมาะสม ในระบบการปลูกขาว—ถั่วเขียว 

งานทดสอบแปลงใหญ ประกอบดวย วิธีการไถพรวนและไมไถพรวน ไถพรวนดินตามกรรมวิธีที่กําหนด ใช
พันธุถั่วเขียว 2 พันธุ คือ พันธุ SSK 1 และพันธุ SSK 2หวานปุยเคมีรองพื้นสูตร 12-24-12 อัตรา 154 กก./เฮกตาร 
คลุกเมล็ดดวยเชื้อไรโซเบียม ระยะปลูก 40 x 20  ซม. ปลูกใชอัตราเมล็ด  75 – 95 กก./เฮกตาร บันทึกขอมูลความ
สูง  องคประกอบผลผลิต และผลผลิต 
3.2 การศึกษาชวงเวลาปลูกที่เหมาะสม ในระบบการปลูกขาว—ถั่วเหลือง  

งานทดสอบแปลงใหญ ประกอบดวย ชวงเวลาปลูก 2 ชวงเวลา คือ  กลางพฤศจิกายน 2551 และ ตน
มกราคม 2552  ใชพันธุถั่วเขียว 2 พันธุ คือ พันธุ SSK 1 และพันธุ SSK ไถพรวนดินตามปกติ หวานปุยเคมีรองพื้น
สูตร 12-24-12 อัตรา 154 กก./เฮกตาร คลุกเมล็ดดวยเชื้อไรโซเบียม  ระยะปลูก 40 x 20  ซม. ปลูกใชอัตราเมล็ด  
75 – 95 กก./เฮกตาร บันทึกขอมูลความสูง  องคประกอบผลผลิต และผลผลิต 
 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการสํารวจพื้นที่เพื่อดําเนินการทดลองทั้ง 3 แขวง มีรายละเอียดดังนี้  
1) แขวงเวียงจันทน พื้นที่ดําเนินการทดลองเปนดินนาที่มีเนื้อดินเปนดินรวนทรายถึงรวนเหนียว ระบายน้ํา

ไมดี มี hard pan ปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง 
2) แขวงสะหวันนะเขต พื้นที่ดําเนินการทดลองเปนดินนาที่มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว ระบายน้ําไมดี มี 

hard pan ปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง พื้นที่ใกลแปลงทดลองมีเกลืออยูบริเวณผิวหนาดิน 
3) แขวงจําปาสัก พื้นที่ดําเนินการทดลองเปนดินนาที่มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว ระบายน้ําไมดี มี hard 

pan เล็กนอย ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง 
ผลการศึกษาเบื้องตนในการปลูกพืชไรทั้ง 3 ชนิดหลังเก็บเกี่ยวขาวใน 3 แขวงของ สปป.ลาว มีรายละเอียด

ดังนี้ 
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1) แขวงเวียงจันทน 
  การศึกษาระบบการปลูกขาว-ถั่วเหลือง, ขาว-ถั่วเขียว และขาว-ขาวโพด ผลปรากฏวา ทุกการทดลองมี
จํานวนตนและความงอกดี แตตนถั่วมีการเจริญเติบโตไมดี ตนเตี้ยแคระแกรน โดยเฉพาะถั่วเขียว แสดงอาการใบ
หนาและเขียวเขม (สมชาย, 2529) และตนขาวโพดแสดงอาการใบสีมวง เนื่องจากกระทบอุณหภูมิต่ําในระยะกลา 
(สมชาย, 2549)   และแสดงอาการขาดไนโตรเจนทั้งถั่วและขาวโพด ตนถั่วมีปมนอยมาก นอกจากนี้แปลงทดลองทั้ง 
3 พืชยังแสดงอาการขาดน้ํา เนื่องจากขาดแคลนน้ําและใหน้ําไมตรงตามความตองการ โดยเฉพาะขาวโพด ทําใหการ
ออกดอกและติดฝกไมสมบูรณ  (สมชาย, 2540)  ในถั่วเขียวบางสวนแสดงอาการเปนโรคราน้ําคาง 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรใหน้ําแกพืชอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ  
2. ควรใชเชื้อไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพ 
3. ควรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชทั้ง 3 ชนิดในชวงที่มีอุณภูมิต่ํา เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากอากาศเย็น 
4. ควรใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 

 
2) แขวงสะหวันนะเขต 

  การศึกษาระบบการปลูกขาว-ถั่วเหลือง, ขาว-ถั่วเขียว และขาว-ขาวโพด  ผลปรากฏวา ทุกการทดลอง 
ประสบปญหาดินน้ําทวมขัง เนื่องจากพื้นที่ดําเนินการเปนที่ราบลุม และดินมีการระบายน้ําไมดี ประกอบกับมีฝนตก
หนักในระยะกลา และประสบปญหาอุณหภูมิต่ําในระยะกลา ทําใหตนถั่วแคระแกรนและขาวโพดมีอาการใบสีมวง 
นอกจากนี้ยังเลือกพื้นที่สําหรับทําการทดลองไมเหมาะสม เนื่องจากเปนพื้นที่ต่ําไมสามารถระบาย้ําออกจากแปลง
ได  

ขอเสนอแนะ 
1. ควรเลือกพื้นที่นาที่อยูในที่สูงและมีการระบายน้ําดี  
2. ควรจัดทํารองระบายน้ํารอบแปลงทดลองและภายในแปลงทดลอง  
3) ควรปลูกพืชทั้ง 3 ชนิดในชวงที่มีอุณภูมิต่ํา เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากอากาศเย็น 

 
3) แขวงจําปาสัก 

  3.1 การศึกษาระบบการปลูกขาว-ถั่วเหลือง ผลปรากฏวา พันธุถั่วเหลืองทั้ง 7 พันธุมีการเจริญเติบโตที่
แตกตางกัน โดยในบางพันธุมีการเจริญเติบโตดีกวาพันธุตรวจสอบ (เชียงใหม 60) เมล็ดพันธุมีความงอกต่ํา
เนื่องจากเมล็ดพันธุคุณภาพไมดี และไมปรากฏปมถั่วในทุกพันธุ สวนงานศึกษาการเตรียมดินที่เหมาะสมในถั่ว
เหลือง ผลปรากฏวา พันธุถั่วเหลืองทั้ง 2 พันธุมี มีความงอกต่ําเนื่องจากเมล็ดพันธุคุณภาพไมดี และงานศึกษา
ชวงเวลาปลูกที่เหมาะสมในถั่วเหลือง ผลปรากฏวา การปลูกถั่วเหลืองในเดือนพฤศจิกายน มีความงอกต่ําเนื่องจาก
เมล็ดพันธุคุณภาพไมดี สําหรับการปลูกถั่วเหลืองในเดือนกุมภาพันธ กําลังอยูในระหวางดําเนินการอยู 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรใชเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพดี 
2. ควรใชเชื้อไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพ 
3. ควรใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 
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3.2 การศึกษาระบบการปลูกขาว-ถั่วเขียว ผลปรากฏวา งานทดสอบทั้ง 2 การทดลอง สามารถสรุปไดวา 
พันธุทุกพันธุมีการเจริญเติบโตดี ตนเตี้ยแคระแกรน มีความสูงประมาณ 20 ซม. เนื่องจากประสบปญหาอุณหภูมิต่ํา
ในระยะการเจริญเติบโตทางลําตน และไมมีความแตกตางระหวางกรรมวิธีตางๆ  

ขอเสนอแนะ 
1. ควรปลูกถั่วเขียวในชวงที่มีอุณหภูมิสูงกวา 15 องศาเซลเซียส หรือหลักกลางเดือนกุมภาพันธเปนตนไป 

เพื่อหลีกเลี่ยงอากาศหนาวเย็น 
 
3.3 การศึกษาระบบการปลูกขาว-ขาวโพด ผลปรากฏวา งานทดสอบทั้ง 3 การทดลอง สามารถสรุปไดวา 

พันธุขาวโพดทุกพันธุ มีการเจริญเติบโตดี และติดฝกดี คาดวาจะใหผลผลิตสูงในทุกการทดลอง ทั้งขาวโพดฝกสด
และขาวโพดเลี้ยงสัตว และเกษตรกรมีความพึงพอใจมากสําหรับขาวโพด โดยเฉพาะขาวโพดฝกสด 
 
สรุป 

การปลูกพืชไร เพื่อทดแทนขาวนาปรังใน สปป.ลาว นับวาเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถชวยเพิ่มปริมาณการ
ผลิตพืชไรบางชนิด โดยเฉพาะขาวโพด ถั่วเหลือง และถ่ัวเขียว ซึ่งผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการใชบริโภค
ภายในประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถชวยเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรในชวงฤดูแลง สําหรับผลการดําเนินงาน
ในชวงที่ผานมา สามารถสรุปไดดังตอไปนี้   

1) พื้นที่แขวงเวียงจันทน  พืชทั้ง 3 ชนิด สามารถปลูกไดดี เนื่องจากดินสวนใหญเปนดินรวนถึงรวนเหนียว 
ดินมีความอุดมสมบูรณ แตพื้นที่คอนขางราบลุม  ตองระวังปญหาภาวะดินน้ําทวมขัง โดยเฉพาะในระยะแรก ซึ่ง
เกษตรกรควรเลือกพื้นที่ปลูกพืชทั้ง 3 ชนิดในพื้นที่เปนที่นาที่เปนที่ดอนสวนพื้นที่นาลุมควรปลูกขาว  สําหรับถั่วเขียว 
ควรปลูกใหลาชาลงไปอาจถึงปลายเดือนมกราคมถึงตนกุมภาพันธ เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาอุณหภูมิต่ําในระยะแรก (ต่ํา
กวา  15 องศาเซลเซียส) เกษตรกรพื้นที่นี้สนใจที่จะปลูกขาวโพดฝกสด เนื่องจากมีตลาดทองถิ่น  สวนถั่วเหลืองและ
ถั่วเขียว มักประสบปญหาเรื่องตลาด นาจะแกปญหาโดยการสงเสริมใหมีการนําผลผลิตมาแปรรูป สําหรับขาวโพด
เล้ียงสัตว นาจะหาตลาดไดงายในแขวงนี้เนื่องจากทางซีพีไดมาตั้งโรงงานอาหารสัตวอยูที่เมืองทางอน แขวง
เวียงจันทน   

2) พื้นที่แขวงสะหวันนะเขต  พืชทั้ง 3 ชนิด สามารถปลูกไดดีพอสมควร แตตองใสปุยเคมีรองพื้น  เนื่องจาก
ดินสวนใหญเปนดินรวนทรายและมีหนาดินตื้น ดินชั้นลางเปนดินลูกรัง ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงต่ํา และ
พื้นที่ในแขวงนี้มีความเสี่ยงตอดินเค็ม เนื่องจากมีดินเค็มแพรกระจายอยูในหลายพื้นที่ของแขวง โดยเฉพาะที่เมืองจํา
พอน พื้นที่มีความลาดชันดีเหมาะแกการปลุกพืชทั้ง 3 ชนิด มีการระบายน้ําไดดี ดังนั้นแขวงนี้สามารถปลูกไดดีทั้ง 3 
พืช สําหรับถั่วเขียวสามารถปลูกไดเร็วขึ้น ปญหาอุณหภูมิต่ําในระยะแรกคอนขางนอย เกษตรกรพื้นที่นี้สนใจที่จะ
ปลูกถั่วเหลือง ถั่วเขียว และขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งมีพอคาชาวไทยตั้งบริษัทรับซื้อผลผลิตที่แขวงสะหวันนะเขต หาก
เกษตรกรปลูกเปนผืนใหญ พอคาคงจะเขามารับซ้ือผลผลิตถึงแปลงแนนอน  สําหรับขาวโพดฝกสดมีทั้งตลาดทองถิ่น
และพอคารวบรวมสงผลผลิตไปจําหนายที่ประเทศไทย  

3) พื้นที่แขวงจําปาสัก พืชทั้ง 3 ชนิด สามารถปลูกไดดี เนื่องจากดินสวนใหญเปนดินรวนถึงรวนเหนียว มี
ความอุดมสมบูรณสูง พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา ไมมีปญหาอุณหภูมิต่ําในระยะแรก แตตองระวังเรื่อง
ภาวะดินน้ําทวมขังในระยะแรกของการเจริญเติบโต เกษตรกรสนใจที่จะปลูกขาวโพดฝกสด เนื่องจากมีตลาดทองถิ่น 
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สวนถั่วเหลืองและถั่วเขียว รวมทั้งขาวโพดเลี้ยงสัตว จําเปนตองรวบรวมผลผลิตไปจําหนายที่ประเทศไทยหรือ
เวียดนาม  
 การที่ทีมนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีความรูและประสบการณในดานงานิวัยและพัฒนาพืชไร
ในระบบการปลูกพืชที่มีขาวเปนพืชหลัก ไดเขารวมโครงการนี้ ทําใหสามารถนําผลงานวิจัยของกรมฯ ไปประยุกตใช
ในประเทศเพื่อนบานไดอยางดี สงผลใหเกษตรกรของประเทศเพื่อนบานมีความเปนอยูดีขึ้น สามารถชวยลดปญหา
ดานความมั่นคงไดอยางมาก รวมทั้งเปนการเพิ่มปริมาณการผลิตพืชไรบางชนิด ไดแก ขาวโพด ถั่วเหลือง และถั่ว
เขียว  ซึ่งปริมาณการผลิตไมเพียงพอสําหรับใช ภายในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสัตว 
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