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การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบต่อผลผลิตพืชหลักในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

รศ.ดร.อรรถชัย  จินตะเวช

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติและศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	50200

บทนำ

	 สังคมมนุษย์เปลี่ยนแปลงนิเวศน์ธรรมชาติให้เป็น

นิเวศน์เกษตรเพื่อการผลิตอาหาร	 เครื่องนุ่งห่ม	 ยารักษาโรค

และพลังงานตามความต้องการของประชากรที่ เพิ่มขึ้น		 

ในบางพื้นที่นิเวศน์ธรรมชาติและนิเวศน์เกษตรได้ถูกเปลี่ยน

เป็นนิเวศน์เมืองเพื่อเป็นพื้นที่อยู่อาศัย	 การเปลี่ยนแปลง	 

ดังกล่าวส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในดิน	 บนดินและในอากาศ

ของนิเวศน์นั้นๆ	ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการเข้าสู่นิเวศน์เมือง

และนิเวศน์เกษตรเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง	 

ภูมิอากาศ	 เนื่องจากเป็นแหล่งของการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกตั้งแต่หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม	 การเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทุกระดับทุกภาคส่วนและเพิ่มความ

รุนแรงมากขึ้นตามลำดับ	 ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วนให้

ความเห็นต่างกัน	 ส่วนหนึ่งเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

และผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความไม่แน่นอนจัดการยาก	 ส่วนหนึ่ง

เห็นว่าต้องดำเนินการอย่างทันทีเนื่องจากความไม่แน่นอน	 

ดังกล่าว	อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อระบบเกษตรซึ่งเป็นระบบที่มนุษย์ได้ทำการ

เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ธรรมชาติเพื่อการผลิตพืชและสัตว์

ในระบบเกษตรตามความต้องการในแต่ละภูมิประเทศและ

กาลเวลา	 ดังนั้นต้องทำการศึกษาและวิจัยให้ความรู้ต่อ	 

สาธารณะชนอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าประสงค์เพื่อทำความ

เข้าใจและเตรียมการปรับตัวให้เหมาะสม	 พร้อมกับทางเลือก

ในการผลิตของระบบเกษตรที่หลากหลายในการลดระดับ

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

	 ในปี	 ค.ศ.	 1992	 สาธารณรัฐประชาชนจีน-จังหวัด	 

ยูนนาน	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สาธารณรัฐ

เมียงม่า	 ราชอาณาจักรไทย	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 และ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนามได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการ	

Greater	 Mekong	 Subregion	 Economic	 Cooperation	

Program	(GMS	Program	หรือ	GMS)	และได้ขอให้ธนาคาร

เพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย	 (Asian	 Development	 Bank:	

ADB)	 เป็นเลขานุการ	 และในปี	 ค.ศ.	 2004	 เขตปกครอง

ตนเองกวางสีซวน	(Guangxi	Zhang	Autonomous	Region)	

ของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าร่วมในภาคี	GMS	 (ADB.	

2011a)	 เป็นอนุภูมิภาคที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย

และมีระบบการเกษตรที่มีการผลิตตามความต้องการของใน

และนอกอนุภูมิภาค	 ความท้าทายที่ขอสมาชิก	 GMS	 ได้แก่

การรักษาระดับการผลิตทางเกษตรในขณะเดียวกันอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติด้านภูมิอากาศ	ทรัพยากรที่ดิน	ทรัพยากร

ดินและน้ำให้มีการผลิตที่ยั่งยืนภาจใต้การเปลี่ยนแปลงใน

กายกายภาพ	 สังคมและเศรษฐกิจโดยภาพรวมระบบเกษตร

และอตุสาหกรรมการเกษตรของสมาชิก	GMS	ยกเว้นในจีน-

ยูนนาน	 ไทยและบางส่วนของเวียตนามอยู่ในสภาพที่ต้อง

พัฒนา	 (ABD.	 2011b)	 ซึ่งหมายถึงโอกาสในการพัฒนาและ

การเติบโตด้านเศรษฐกิจบนพื้นฐานของระบบเกษตร	นอกจากน้ี

อัตราการเติบโตของพื้นที่สูงของ	 GMS	 จัดอยู่ในระดับที่	 

ค่อนข้างช้า	 การคาดการณ์การความต้องการสินค้าเกษตร

ประเภทเนื้อสัตว์จะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	 3.5-4.0	 ต่อปี	 

จนถึง	 ปี	 ค.ศ.	 2020	 ซึ่งเกิดโอกาสในการพัฒนาการเกษตร

เพื่อผลิตให้ได้ตามความต้องการ	 อย่างไรก็ตามระบบเกษตร

เป็นระบบนิเวศน์ที่อ่อนไหวและเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ	 ทำให้มีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำท่วม	 ภาวะแล้ง		 

การเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด	 ส่งผลให้การค้าขาย	

การขนส่งและการกระจายสินค้าหยุดชงักและอาจจะส่งผลต่อ

ความมั่นคงทางอาหารและสังคมมนุษย์	

	 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษฉบับนี้แบ่งออก

เป็น	 4	 ส่วน	 ได้แก่	 1)	 สภาพภูมิประเทศ	 ภูมิอากาศและ

ทรัพยากรดิน	 ของ	 Greater	 Mekong	 Subregion	 (GMS)		 

2)	 การใช้ที่ดินในการผลิตพืชหลักข้าว	 มันสำปะหลัง	 อ้อย

และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทางเกษตร	 3)	 ผลกระทบอาจจะเกิด

ตามภาพฉายอนาคต	 4)	 ข้อเสนอแนะการวิจัยทางเกษตร

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้างนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการเกษตรตามลำดับขั้นของระบบเกษตร	
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 แม่น้ำโขง ลุ่มน้ำโขง และ GMS 

	 แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของ	 GMS	 มีต้นน้ำ

อยู่ในที่ราบสูงธิเบต	(94	41	44	E	longitude	and	33	42	31	

N	 latitude)	 พื้นที่ลุ่มน้ำมีลักษณะเป็นรูปกระทะมีด้ามถือ	

(pan-shaped	 basin)	 มีพื้นที่ประมาณ	 795,000	 ตาราง

กิโลเมตร	มีความยาวทั้งสิ้น	4,880	กิโลเมตร	จัดเป็นแม่น้ำที่

มีความยาวเป็นอันดับที่	12	ของโลก	ค่าเฉลี่ยน้ำท่า	475,000	

ล้านเมตร3จัดอยู่ในลำดับที่แปดของโลก	 และมีค่าเฉลี่ยของ

ดินตะกอนรายปี	 xxx	 จัดอยู่ในลำดับที่สิบของโลก	 (Gupta	 

et	al.	2002	;	Gupta	and	Liew.	2007)		

	 พื้นที่ลุ่มน้ำแบ่งออกเป็นสองตอน	 ตอนบนและตอน

ล่างลุ่มน้ำตอนบนมีความยาวประมาณ	 2,198	 กิโลเมตร	

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	190,800	ตารางกิโลเมตร	ไหลผ่าน

จังหวัดธิเบตและยูนานของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเทศเดียว	 เรียกว่าแม่น้ำ	 Lancang	 Jiang	 ครอบคลุม

พื้นที่ร้อยละ	 24	 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ	 และให้น้ำท่าประมาณ	 

ร้อยละ	 15-20	 ของปริมาณน้ำท่าทั้งหมด	 พื้นที่ส่วนใหญ่มี

สภาพเป็นภูเขาสูงชันและแคบ	 มีการชะล้างพังทะลายของ

หน้าดินในอัตราที่สูงและมีปริมาณดินตะกอนร้อยละ	 50	 ของ

ดินตะกอนทั้งลุ่มน่ำ	 ลุ่มน้ำตอนล่างมีความยาวประมาณ	

2,711	 กิโลเมตร	 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	 604,200	 ตาราง

กิโลเมตร	 ไหลผ่านห้าประเทศได้แก่	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	 สาธารณรัฐเมียงม่า	 ราชอาณาจักรไทย		 

ราชอาณาจักรกัมพูชา	 และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม

พื้นที่ลุ่มน้ำตอนล่างสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท	 ได้แก่	

ประเภทแรกมีลำน้ำสาขาที่ให้น้ำท่าในฤดูฝนอยู่ในฝั่งซ้าย

ของแม่น้ำโขงอยู่ในพื้นที่	 สปป.	 ลาว	 เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ

มากในการพัฒนาทรัพยากรน้ำ	ประเภทที่สองมีลำน้ำสาขาที่

ให้น้ำท่าน้อยและพื้นที่ค่อนข้างราบอยู่ในฝั่งขวาของแม่น้ำโขง

อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้แก่

ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพน้อยในการพัฒนา

ทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงกระจายตัวอยู่ ในขอบเขต	 

การปกครองประเทศทั้ง	 6	 ในอัตราร้อยละ	 20.8,	 25.4,	 3.0,	

23.1,	19.5	และ	8.2	ตามลำดับ	(Table	1)	

Country-Province 
Population (Million) 

 

Percent of Mekong Basin 

Total/1	 In	Mekong	Basin	 Area	 Annual	Discharge	

Cambodia	 	 14.3	  	 19.5	 18	

China-Yunnan	 	 46.0	 10	 	 20.8	 16	

China-GuangxiZhang	 	 51.6	 -	 	 -	 -	

Myanmar	 	 59.8	  	 3.0	 2	

Lao	PDR	 	 6.2	  	 25.4	 35	

Thailand	 	 67.3	  	 23.1	 18	

Vietnam	 	 86.5	  	 8.2	 11	

Total	 	 331.7	 70	 	 100.0	 100	

Table 1		Population,	area	and	discharge	of	GMS	member	states. 

Source:	Mekong	River	Commission,	2005./1http://www.gms-eoc.org/gms-statistics/overview/population	
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 แม่น้ำโขงดังกล่าวเป็นแม่น้ำที่ใช้ในการกำหนดพื้นที่

อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 (Greater	Mekong	Subregion:	GMS)	

ซึ่งหมายถึงพื้นที่	 6	 ประเทศได้แก่	 สาธารณรัฐประชาชนจีน-

ยูนาน	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สาธารณรัฐ

เมียงม่า	 ราชอาณาจักรไทย	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 และ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนามดังนั้น	 GMS	 จึงมีครอบคุลม

พื้นที่ราว	2.6	ล้านตารางกิโลเมตร	ประชากรรวม	323	ล้านคน 

GMS	ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่	5-30	แลดติจุดเหนือ	จากภาคใต้

ของประเทศไทยถึงตอนเหนือของมลฑณยูนานของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 และ	 92-109	 ลองจิจุดตะวันออก

จากตะวันตกของประเทศเมียงม่าถึงฝั่งตะวันออกของ

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม	และในปี	ค.ศ.	2004	

ครอบคลุมถึง	 112	 ลองจิจุดตะวันออกเมื่อรวมเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ	Guangxi	Zhang	ของสาธารณรัฐประชาชนจีน	(ADB.	

2012)	

สภาพภูมิประเทศของ GMS 

	 Thomas	 et al	 (2008)	 จำแนกสภาพภูมิประเทศข	 

อง	 GMS	 และพื้นที่โดยรอบตามความสูงจากระดับน้ำทะเล

ปานกลางเป็น	3	เขตหลักและ	5	เขตย่อย	ได้แก่	(Figure	1)	

	 1.	 เขตแอลพาย	 (Alpine	 zone	 :	 APZ)	 มีความสูง

จากระดับน้ำทะเลปานกลางเกิน	 3,000	 เมตร	 เป็นพื้นที่ยอด

เขาสูง	 ระบบนิเวศน์แตกต่างจากเขตอื่นเนื่องจากสภาพ

อุณหภูมิและการกระจายตัวของฝน	 พันธุ์พืชกลุ่มไม้สนเป็น

พันธุ์พืชหลัก	และมีหิมะปกคลุมตลอดปี	

	 2.	 เขตภูเขา	(Montane	Zone)	

  a.	เขตภูเขาตอนบน	(Upper	Montane	Zone	:	UMZ) 

มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง	 1,000-3,000	 เมตร	

เป็นพื้นที่ยอดเขาและลาดชันเชิงเขา	 สภาพอุณหภูมิและ	 

การกระจายตัวของฝนแตกต่างจากเขตอื่น	 เป็นแหล่งต้นน้ำ

ของแม่น้ำสายหลักของเขต	GMS	ทั้งหมด	

	 	 b.	เขตภูเขาตอนกลาง	(Middle	Montane	Zone:	

MMZ)	 มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง	 500-1,000	

เมตร	เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา	มีการทำนาในหุบเขา	และการเกษตร

แบบหมุนเวียนผสมผสาน	 (Composite	Swidden	Agriculture) 

ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและประสบภาวะฝนแล้งและ/หรือ

ฝนทิ้งช่วง	

	 	 C.	 เขตภูเขาตอนล่าง	 (Lower	Montane	 Zone:	

LMZ)	มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง	300-500	เมตร 

เป็นพื้นที่ดอนเชิงเขา	 มีการผลิตพืชไร่และนาขั้นบันไดอาศัย	 

น้ำฝน	 แต่ในบางพื้นที่มีการพัฒนาระบบชลประทานท้องถิ่น	

ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและประสบภาวะฝนแล้งและ/หรือ

ฝนทิ้งช่วง	

	 3.	 เขตราบลุ่ม	 (Lowland	Zone:	 LZ)	มีความสูงจาก

ระดับน้ำทะเลปานกลาง	 300	 เมตร	 และแบ่งเขตย่อยอีก		 

2	เขต	ได้แก่	

	 	 a.	 เขตราบลุ่มตอนบน	 (Upper	Lowland	Zone:	

ULZ)	มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง	100-300	 เมตร	

อยู่ในพื้นที่ตะพักตอนบนของลุ่มน้ำอิระวดี	 ลุ่มน้ำสาละวิน	

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	 ลุ่มน้ำโขง	 (โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย)	 และลุ่มน้ำแดง	 ส่วนใหญ่

เป็นพื้นที่นาอาศัยน้ำฝน	 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและ

ประสบภาวะฝนแล้งและ/หรือฝนทิ้งช่วง	

  b.	เขตราบลุ่มชายฝั่งทะเล	(Coastal	Lowland	Zone	: 

CLZ)	มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง	0-100	เมตรอยู่

ในพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำอิระวดี	 แม่น้ำสาละวิน	 แม่น้ำ

เจ้าพระยา	 แม่น้ำโขงและแม่น้ำแดง	 เป็นแหล่งผลิตข้าวหลัก

ของทุกประเทศยกเว้น	 สปป.	 ลาว	 และส่วนใหญ่มีระบบ	 

การชลประทานที่ดี	 ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง	 แต่มีโอกาส

ประสบภาวะน้ำท่วมรวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดการเพิ่มขึ้นของ

ระดับน้ำทะเลปานกลางเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	

	 แม่น้ำสาละวินและแม่น้ำโขงมีต้นน้ำในเขตธิเบตและ

เป็นแม่น้ำในเขต	GMS	ที่ไหลผ่านเขตภูมิประเทศทั้ง	 5	 เขต

หลักและเขตย่อย	อยู่ในพื้นที่เขตแอลพายร้อยละ	70	และ	10	

ตามลำดับ	 แม่น้ำสาละวินไหลผ่าน	 3	 ประเทศส่วนแม่น้ำโขง

ไหลผ่าน	 6	 ประเทศมีประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จาก

แม่น้ำโขงมากกว่าแม่น้ำสาละวิน	

	 ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ร้อยละ	 90	 จัดอยู่ ในเขต	 

ราบลุ่ม	 (Lowland	 Zone)	 ส่วนจังหวัดยูนนานมีพื้นที่ร้อยละ	

90	จัดอยู่ในเขตภูเขา	(Montane	Zone)	มีสภาพที่แตกต่างกัน

เปรียบเสมือนสองด้านของเหรียญเดียวกัน	 ในขณะเดียวกัน

พื้นที่เขตภูเขา	 (Montane	 Zone)	 กระจายอยู่ประเทศไทย	

เวียตนาม	 เมียงม่าและ	 สปป.ลาว	 ในอัตราร้อยละ	 31,	 46,	

54,	 และ	 75	 ตามลำดับ	 ซึ่งเป็นเขตที่ระบบการผลิตทาง

เกษตรที่หลากหลายและจะมีความเชื่อมโยงในด้านเศรษฐกิจ

และสังคมอย่างต่อเนื่องในอนาคตโดยเฉพาะหลังปี	 ค.ศ.	

2015	(พ.ศ.	2558)	เมื่อประเทศสมาชิก	ASEAN	รวมตัวเป็น

เขตเศรษฐกิจเดียวกันตามข้อตกลง	 AEC2015	 (ASEAN	

Economic	Community) 
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 สภาพภูมิประเทศ	ภูมิอากาศ	ทรัพยากรดิน	ทรัพยากร

ชีวภาพที่หลากหลาย	และชนเผ่าดั่งเดิมมากกว่า	100	ชนเผ่า

ทำให้มีระบบเกษตรที่มีหลากหลายตามความสูงจากระดับ	 

น้ำทะเลตามการแบ่งของ	Thomas	et al	 (2008)	ซึ่งสะท้อน

ระบบนิเวศน์เกษตรหลักได้	6	นิเวศน์	อย่างไรก็ตา	Johnston	

et al	 (2009)	 ได้แบ่งระบบนิเวศน์เกษตรหลักไว้	 5	 นิเวศน์เกษตร	

ได้แก่	

	 1.	 เขต	 1	 :	 นิเวศน์ป่าในที่ดอนและที่สูง	 (Forested	

Uplands)	ในพื้นที่ภาคเหนือของ	สปป.	ลาว	ภูเขาภาคตะวัน

ออกและตกของเมียงม่า	 ภาคเหนือของไทย	 และภาคตะวัน

ตกเฉียงเหนือของเวียตนามและยูนนาน	

	 2.	 เขต	 2	 :	 นิเวศน์เกษตรเข้มข้นในที่ดอนและที่สูง	

(Intensively	 Farmed	 Uplands)	 ในพื้นที่ยูนนานภาคเหนือ

ของไทย	ที่สูงในภาคกลางของเวียตนาม	และที่ราบสูง	Bolovens 

ของ	สปป.	ลาว	

	 3.	 เขต	 3	 :	 นิเวศน์เกษตรที่ราบและที่ราบสูง	 (The	

Plains	and	Plateaus)	ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาดเหนือตอนล่างของไทย	 เขตแห้งแล้งของเมียงม่า	 พื้นที่

Figure 1		Major	river	basins	surrounding	Mekong	river	basin.	
	 	 	 	 	 	 Source:	Thomas	et al.	(2008)	
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ราบริมแม่น้ำโขงของ	สปป.	ลาว	และภาคเหนือของกัมพูชา	

	 4.	 เขต	 4:	 นิเวศน์ปากแม่น้ำและที่ราบน้ำท่วม	 

โทงเลสาบ	 (The	mega-deltas	 and	 Tonle-sap	 floodplain)	

พื้นที่ปากแม่น้ำอิระวดีและสาละวินในเมียงม่า	 เจ้าพระยาใน

ไทย	 แม่น้ำโขงและแม่น้ำแดงในเวียตนาม	 และที่ราบน้ำท่วม

โทงเลสาบในกัมพูชา	

	 5.	เขต	5:	นิเวศน์ชายฝั่งทะเล	(Coastal	Zones)	เป็น

พื้นที่ชายทะเลในเมียงม่า	 ไทย	 กัมพูชาและเวียตนามมีระยะ

ทางไม่เกิน	50	กิโลเมตรจากชายทะเล	

การใช้พื้นที่ผลิตข้าว มันสำปะหลัง อ้อยและข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ 

	 Table2	 แสดงข้อมูลในปี	 ค.ศ.	 2010	 การใช้พื้นที่

สำหรับระบบการผลิตทางเกษตร	 และการใช้พื้นที่ปลูกพืช

หลัก	4	พืช	ได้แก่	ข้าว	มันสำปะหลัง	ข้าวโพด	และอ้อย	ของ

ประเทศกลุ่ม	GMS	ยกเว้นจังหวัดยูนานของจีน		

	 การใช้พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง	 ข้าวโพด	 และอ้อย	 

ซึ่งเป็นพืชไร่เศรษฐกิจและพืชพลังงานครอบคลุมพื้นที่	 

แตกต่างกันในแต่ประเทศ	 อยู่ในช่วงร้อยละ	 4.4-184	 ของ

พื้นที่สำหรับระบบการผลิตทางเกษตร	 เป็นพื้นที่ดอนอยู่สูง

กว่าเขตที่ราบลุ่มของแม่น้ำอิระวดีและสาละวินในประเทศ

เมียงม่า	 ลุ่มน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทย	 และลุ่มน้ำโขงใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	 สปป.	 ลาว	 และ

ประเทศกัมพูชา	ตามการจำแนกของ	Thomas	et al.	(2008)	

จัดอยู่ในภูมิประเทศเขตที่ราบลุ่ม	 (Lowland)	 ซึ่งมีความสูง

จากระดับน้ำทะเลปานกลางน้อยกว่า	100-300	เมตรและอาจ

จะใช้พื้นที่ในเขตภูเขา	 (Montane	Zone)	 โดยเฉพาะเขตภูเขา

ตอนล่าง	 (Lower	 Montane	 Zone)	 ซึ่งมีความสูงจากระดับ	 

น้ำทะเลปานกลาง	300-500	เมตร	และบางประเทศอาจจะใช้

พื้นที่เขตภูเขาตอนกลาง	 (Middle	 Montane	 Zone)	 ซึ่ง	 

มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง	 500-1,000	 เมตร	

หรือในเขต	 2	 และ	 3	 ตามการจำแนกเขตนิเวศน์เกษตรของ	

Johnston	et al	(2009)	

Table 2	Total	land	areas,	arable	land,	forest	land,	and	area	under	four	major	crops	in	GMS-5	countries.

Total area and Crop
Area Harvested (ha) in 2010

CAM LAO MYR THA VNM

Total land  17,652,000  23,080,000  65,352,000  51,089,000  31,007,000 

Forest	land 	 10,221,400	 	 15,829,200	 	 32,082,600	 	 18,957,200	 	 13,653,000	

Agricultural area   5,555,000   2,346,000  12,440,500  19,795,000  10,272,000 

Arable	land	and	Permanent	crops 	 4,055,000	 	 1,468,000	 	 12,135,000	 	 18,995,000	 		 9,630,000	

Rice,	paddy 	 2,776,510 	 870,000 	 8,051,700 	 10,990,100 	 7,513,700

Cassava 	 202,303 	 10,000 	 25,600 	 1,168,450 	 496,054

Maize 	 330,322 	 220,600 	 343,500 	 1,121,800 	 1,126,390

Sugarcane 	 17,072 	 13,830 	 180,000 	 977,956 	 266,300

Total4crops  3,326,207  1,114,430  8,600,800  14,258,306  9,402,444

%	rice	in	agriculture	land 50.0 37.1 64.7 55.5 73.1

%	rice	in	arable	land 68.5 59.3 66.4 57.9 78.0

%	3crops	inagriculture	land 9.9 10.4 4.4 16.5 18.4

%	3crops	inarable 13.6 16.7 4.5 17.2 19.6

Source:	http://faostat.fao.org/site/377/DesktopDefault.aspx?PageID=377#ancor 



10
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

 การใช้พื้นที่ปลูกข้าวซึ่ ง เป็นพืชอาหารหลักนั้น
ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ	 50	 ของพื้นที่สำหรับระบบ
การผลิตทางเกษตรยกเว้น	สปป.	ลาว	พื้นที่ปลูกข้าวอยู่พื้นที่
ราบลุ่มของแม่น้ำอิระวดีและสาละวินในประเทศเมียงม่า		 
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทย	และลุ่มน้ำโขงในภาคตะวัน
ออกเฉียงหนือของประเทศไทย	 สปป.	 ลาว	 ประเทศกัมพูชา	
และตอนใต้ของประเทศเวียตนาม	 ตามการจำแนกของ	
Thomas	 et	 al	 (2008)	 จัดอยู่ในภูมิประเทศเขตราบลุ่ม
ชายฝั่งทะเล	(Coastal	Lowland	Zone)	มีความสูงจากระดับ
น้ำทะเลปานกลาง	 0-100	 เมตร	 หรือในเขต	 4	 และ	 5		 
ตามการจำแนกเขตนิเวศน์เกษตรของ	 Johnston	 et al 
(2009)	

ผลผลิตข้าว มันสำปะหลัง อ้อยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่
ผ่านมา 
	 Table	 3	 แสดงผลผลิตต่อพื้นที่ของพืชหลัก	 4	 พืช	
ได้แก่	 ข้าว	 มันสำปะหลัง	 ข้าวโพด	 และอ้อย	 ในพื้นที่และ
ระบบการปลูกของประเทศกลุ่ม	 GMS	 ยกเว้นจังหวัดยูนาน
ของจีน	
	 ในกรณีของมันสำปะหลังผลผลิตต่อพื้นที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น	 มีความแปรปรวน	 ผลผลิตเฉลี่ยสิบปีล่าสุดที่มี	 
การรายงาน	 (ค.ศ.	 2000-2010)	 เรียงจากมากไปน้อยได้แก่
ประเทศกัมพูชา	 ไทย	 เวียตนาม	 สปป.	 ลาว	 และเมียงม่า		 
มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจโดยใช้เป็นอาหารและในช่วง
ห้าปีที่ผ่านมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการเอทานอล		 
มีการขยายพื้นที่ปลูกในประเทศเวียตนามและกัมพูชา	
	 ในกรณีของข้าวโพดผลผลิตต่อพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	
มีความแปรปรวน	 ผลผลิตเฉลี่ยสิบปีล่าสุดที่มีการรายงาน	
(ค.ศ.	 2000-2010)	 เรียงจากมากไปน้อยได้แก่	 ประเทศ		 

สปป.	 ลาว	 กัมพูชา	 เวียตนาม	 ไทย	 และเมียงม่า	 ข้าวโพด
เป็นพืชเศรษฐกิจโดยใช้เป็นอาหารสัตว์	 มีการขยายพื้นที่
ปลูกในประเทศเวียตนาม	กัมพูชา	สปป.ลาว	และเมียงม่า	
	 ในกรณีของอ้อยผลผลิตต่อพื้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น		 
มีความแปรปรวน	 ผลผลิตเฉลี่ยสิบปีล่าสุดที่มีการรายงาน	
(ค.ศ.	 2000-2010)	 เรียงจากมากไปน้อยได้แก่ประเทศไทย	
เวียตนามเมียงม่า	 สปป.	 ลาว	 และกัมพูชาอ้อยเป็นพืช
เศรษฐกิจโดยใช้เป็นอาหารและในช่วงสิบปีที่ผ่านมาใช้เป็น
วัตถุดิบสำหรับกระบวนการเอทานอล	 มีการขยายพื้นที่ปลูก
ในประเทศเวียตนามและเมียงม่า	
	 ในกรณีของข้าวผลผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นและมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นที่แตกต่างกัน	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1961	เป็นต้นมาอัตรา
การเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวเรียงจากมากไปน้อยได้แก่	
ประเทศเวียตนาม	สปป.	ลาว	เมียงม่า	กัมพูชา	และไทย	เพิ่ม
ขึ้นในอัตรา	 75,	 63,	 54,	 30,	 27	 kg/ha/year	 ผลผลิตข้าว
เฉลี่ยสิบปีล่าสุดที่มีการรายงาน	(ค.ศ.	2000-2010)	เรียงจาก
มากไปน้อย	 ได้แก่ประเทศเวียตนาม	 เมียงม่า	 สปป.	 ลาว	
กัมพูชา	 และไทย	 เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตข้าวของประเทศ
เวียตนามในช่วงเวลา	 ดังกล่าวซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ยเป็น	 5,322	
kg/ha	 จัดเป็นผลผลิตข้าวที่สูงผลผลิตข้าวในปีเดียวกันของ
ประเทศเมียงม่า	 สปป.	 ลาว	 กัมพูชา	 และไทยคิดเป็น	 1.3,	
1.5.	1.8,	และ	1.9	เท่า	ตามลำดับ	ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบ
และเข้าใจสาเหตุและปัจจัยของความแตกต่างดังกล่าว		 
การทำความเข้าใจตามแนวคิดแบบระบบศาสตร์	 (System	
Thinking)	และวิทยาศาสตร์	 (Science-based	Thinking)	ถึง
กระบวนการผลิตข้าวของแต่ละประเทศใน	GMS	 จะทำให้มี
การพัฒนาเป็นบทเรียนและแผนงานเพื่อเตรียมการปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่คาดว่าจะเกิดใน	 GMS	
โดยเฉพาะในส่วนที่จะส่งผลต่อการผลิตข้าว	

Country 
1961 1970 1980 1990 2000 2010 Mean SD 

Rice	

Cambodia	 1,153	 1,185	 1,284	 1,596	 2,335	 2,970	 1,754	 741	

LaoPDR	 932	 1,280	 1,893	 2,548	 3,430	 3,455	 2,256	 1,071	

Myanmar	 1,637	 1,869	 3,000	 3,047	 3,720	 4,124	 2,899	 986	

Thailand	 1,788	 1,858	 2,019	 2,300	 2,877	 2,875	 2,286	 490	

VietNam	 1,904	 2,110	 2,661	 3,607	 4,785	 5,322	 3,398	 1,422	

Table 3	 Ten-year	averaged	yield	(kg/ha)	of	rice,	cassava,	maize,	and	sugarcane	since	1961	in	GMS-5	countries.
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Table 3	 Ten-year	averaged	yield	(kg/ha)	of	rice,	cassava,	maize,	and	sugarcane	since	1961	in	GMS-5	countries.

	 	 (Continent)

Source:	http://faostat.fao.org/site/377/DesktopDefault.aspx?PageID=377#ancor

 Cassava	

Cambodia	 13,793	 8,577	 5,968	 7,572	 15,897	 20,995	 12,134	 5,778	

LaoPDR	 10,806	 15,035	 14,141	 12,688	 10,485	 14,010	 12,861	 1,875	

Myanmar	 10,460	 9,634	 11,589	 10,193	 12,493	 12,727	 11,183	 1,278	

Thailand	 15,582	 14,163	 14,958	 14,185	 19,616	 18,833	 16,223	 2,397	

VietNam	 7,267	 7,421	 8,553	 8,459	 14,521	 17,179	 10,567	 4,210 

 Maize	

Cambodia	 1,447	 1,263	 980	 1,333	 3,335	 4,273	 2,105	 1,358	

LaoPDR	 1,619	 1,472	 1,230	 2,000	 3,643	 4,915	 2,480	 1,472	

Myanmar	 678	 845	 1,610	 1,643	 2,722	 3,636	 1,856	 1,135	

Thailand	 2,054	 2,160	 2,376	 3,059	 3,876	 3,971	 2,916	 856	

VietNam	 1,102	 1,103	 1,350	 2,065	 3,413	 4,090	 2,187	 1,280	

 Sugarcane	

Cambodia	 71,700	 57,388	 25,960	 25,789	 22,491	 21,413	 37,457	 21,539	

LaoPDR	 4,875	 14,754	 27,837	 27,731	 34,309	 31,345	 23,475	 11,300	

Myanmar	 31,975	 35,188	 55,481	 45,247	 51,422	 53,975	 45,548	 9,958	

Thailand	 36,717	 46,118	 45,126	 51,728	 61,303	 70,359	 51,892	 12,157	

VietNam	 32,783	 37,587	 39,120	 45,815	 55,407	 59,883	 45,099	 10,670	

วิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 ภาวะโลกร้อน	(Global	Warming)	หมายถึงภาวะของ

โลกที่อุ่นเนื่องจากที่ชั้นบรรยากาศของโลกเก็บรักษาความร้อน

ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ไว้	 ทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกมี

ภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิต	และแตกต่างจากภาวะ

โลกร้อนของดาวพุธและดาวอังคารซึ่งมีความร้อนมากและ

เย็นมากสถานะภาพของภูมิอากาศของโลกหรือ	 Earth’s	

climate	 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 (หรือเรียกว่า	

Climate	Change)	โดยเหตุทางธรรมชาติ	(Natural	Causes)	

การหมุนรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอดตัวเองของโลก		 

การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก	การเกิดประทุของภูเขาไฟ	และ

เหตุที่มนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อน	 (Anthropogenic	 Causes)	

ได้แก่	 การเปลี่ยนความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกโดย

กิจกรรมการใช้พลังงานฟอสซิล	 การเปลี่ยนแปลงการใช้	 

ที่ดินโดยการเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่เกษตร	 เป็นต้น	 การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกจัดว่าเป็นภัยคุกคามอันใหญ่

หลวงในโลกยุคศตวรรษที่	 21	การศึกษาเริ่มในปี	ค.ศ.	1850	

(Table	4)	เพื่อทำความเข้าใจพลวัตของการเปลี่ยนแปลงและ

ทราบผลกระทบที่จะเกิดทำให้เพิ่มขีดความสามารถของ

สังคมเกิดการปรับตัว	
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	 เมื่อกล่าวถึงระบบภูมิอากาศโลกต้องกล่าวถึงเคมี

ของชั้นบรรยายกาศซึ่งประกอบด้วยก๊าซ	 Trace	 gases	 ซึ่ง	 

มีความเข้มข้นน้อยมาก	 ทำให้มีความอ่อนไหวต่อความ	 

แปรปรวนเพียงเล็กน้อย	 และกิจกรรมของสังคมมนุษย์มีส่วน

อย่างชัดเจนต่อส่วนประกอบของเคมีของชั้นบรรยายกาศ	

Table	 5	 แสดงการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ	 Trace	

gases.	 หน่วยวัดความเข้มข้นของแต่ละก๊าซแสดงสัดส่วนของ

จำนวนโมเลกุลของแต่ละก๊าซในจำนวนโมเลกุลอากาศ

ทั้งหมด	 เช่น	 ก๊าซ	 CO
2
	 มีความเข้มข้นเป็น	 394.49	 ppm		 

ในเดือนกรกฏาคมพ.ศ.	 2555	 (ค.ศ.	 2012)	 (http://www.	

co2now.org)	 แสดงว่ามีก๊าซ	 CO
2
	 ในอากาศร้อยละ	

0.039449	 ส่วนก๊าซไนโตรเจน	 ก๊าซอ๊อกซิเจน	 และก๊าซ

อาร์กอน	 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ	 78.08,	 20.95	 และ	 0.93		 

ตามลำดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุของรุ่นเราจึงไม่มี

1850s	 Beginning	of	the	industrial	revolution	

1861	 John	 Tyndell	 notes	 that	 H2P	 and	 CO
2
	 are	 especially	 important	 for	 infrared	 absorption	 and	 thus	

potentially	for	climate.	The	warming	effect	of	the	atmosphere	and	the	analogy	to	a	greenhouse	had	

already	been	noted	by	J.	B.	Fourier	in	1827.	

1868	 Josef	Stefan	develops	his	law	for	blackbody	radiation.	

1896-1908	 Svante	Arrhenius	 postulates	 a	 relation	 between	 climate	 change	 and	CO
2
	 and	 the	 global	warming	

may	occur	as	a	result	of	coal	burning.	

1917	 W.	M.	Dines	estimates	a	heat	balance	of	the	atmosphere	that	is	approximately	correct.	

1938	 G.	S.	Callendar	attempts	to	quantify	warming	by	CO
2
	release	by	burning	of	fossil	fuels.	

Last	1950s	 Popularization	of	global	warming	as	a	problem,	notably	by	Roger	Revelle.	

1958	 Start	of	C.	D.	Keeling’s	monitoring	of	CO
2
	at	Mauna	Loa.	

1969	 Jacob	 Bjerknes	 postulates	 ocean-atmosphere	 interaction	 was	 essential	 to	 understand	 El	 Niño	

phenomenon	

1975	 First	3-D	global	climate	model	of	CO
2
-induced	climate	change	by	Suki	Manabe.	

1979	 The	“Charney	Report”	(US	National	Academy	of	Sciences).	

Late	1980s	 Seven	of	eight	warmest	years	of	the	century	to	that	point.	

1988	 UNEP	 &	WMO	 established	 IPCC	 a	 hybrid	 body	 (Partly	 political-intergovernmental	 and	 partily	

scientific-technical)	

1990	and	92	 First	Assessment	Report	(FAR)of	IPCC	and	Supplement	

1992	 Rio	 de	 Janeiro	UN	Conference	 on	Environment	Development:	 Framework	Convention	 on	Climate	

Change.	

1995-96	 Second	Assessment	Report	(SAR)	of	IPCC	

1997	 Kyoto	Protocol	sets	targets	on	GHGs	at	5%	below	1990	levels	by	2008-2015	

2001	 Third	Assessment	Report	(TAR)	of	IPCC	

2004	 9/10	warmest	years	since	1856	occurred	 in	past	 ten	years	(1995-2004)	and	(1996	was	 less	warm	

than	1990)	

2005	 Kyoto	Protocol	enters	into	force.	

2007	 Assessment	 Report	 number	 4	 (AR4)	 of	 IPCC.	 Nobel	 Peace	 Prize	 awarded	 to	 a	 few	 thousand	

scientists	of	the	IPCC	process	and	on	politian.	

Table 4	 Some	events	in	the	history	of	global	warming	studies 

Source:	Neelin,	2011.;	Oberthür	and	Ott,	1999. 
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ผลต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก	

นอกจากนี้ระบบภูมิอากาศโลกมีไอน้ำ	 (Water	 Vapor)	 เป็น

ส่วนประกอบสำคัญและมีความเข้มข้นอยู่ในช่วง	 1-20	 ppt	

(Parts	 Per	 Thousand)	 มีความแปรปรวนเชิงเวลาและเชิง

พื้นที่และการเปลี่ยนแปลงสถานะของไอน้ำมีผลอย่างมากต่อ

การเกิดเมฆ	ฝนและหิมะ	

	 การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซ	 CO
2
	 ในชั้น

บรรยากาศของซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้พบว่ามีความเข้มข้น

ใกล้เคียงกันและมีความแตกต่างกันเพียงร้อยละ	 1.0	 ในภาพ

รวมความเข้มข้นของก๊าซ	 CO
2
	 ในชั้นบรรยายกาศโลกเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ	 35	 ในช่วงที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเกิดจาก

กิจกรรมของสังคมมนุษย์ดังกล่าวข้างต้นและในช่วงปี	 ค.ศ.	

1995-2005	 เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย	 1.9	 ppm	 ต่อปี	 ทำให้	 

ส่วนผสมของก๊าซในชั้นบรรยายกาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป

และส่งผลต่อภูมิอากาศและกาลอากาศของโลกโดยรวม		 

(Le	Treut	et al.	2007)	ซึ่งสังคมมนุษย์ต้องเตรียมการปรับตัว 

(Adaption)	 เพื่อรองรับผลกระทบ	 (Impact)	 ของการ

เปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น	 รวมทั้งต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อ

ลดระดับของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 (Mitigation)	

จากภาคส่วนต่างๆ	 การทำความเข้าใจความเปราะบาง	

(Vulnerability)	 และความอ่อนไหว	 (Sensitivity)	 ของสังคม

มนุษย์แต่ละภาคส่วน	

Names Sources 
GWP 20 yr 

horizon 

Contribution to  

radiative forcing 

Concentration 

Pre-industrial era (1850) Latest values 

Carbon	dioxide	

(CO
2
)	

Fossil	fuel	

combustion		

(>95%)	

1	 55	 280	ppm	 394.49	ppm	(July	2012)	

Methane	(CH
4
)	 1/3	each	from	

agriculture,	waste,		

fossil	fuel	production,	

distribution,	and		

combustion	

63	 15	 715	ppb	 1774	ppb	or	1.8	ppm	(2005)	

Nitrous	oxide	

(N
2
O)	

Agriculture	(40%)	

Fossil	fuel		

combustion		

(20-25%)	

Industrial	process	

(30%)	

270	 6	 270	ppb	 319	ppb	or	0.32	ppm	(2005)	

Ozone	(O
3
)	  -	 Significant,	but	

	n.a.	

n.a.	 0.000251	ppm	

CFC-11	(CFC
3
)	 Industrial	process	

Consumers	

4500	 24	 n.a.	 0.000254	ppm	

Table 5		Concentrations	of	trace	gases	that	is	important	to	global	warming.

Source:	Neelin,	2011;	http://www.co2now.org;	IPCC,	1990	and	2007;	Oberthür	and	Ott,	1999.	

	 การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 (CO
2
,	

CH
4
,	 and	 N

2
O)	 ในประเทศไทยดำเนินการเป็นสองช่วง		 

ช่วงแรกระหว่างปี	 พ.ศ.	 2537-2548	 เป็นการคำนวณ	 

แบบปีเดียว	 และช่วงที่สองระหว่างปี	 พ.ศ.	 2548-2552	

เป็นการคำนวณแบบอนุกรมเวลาด้วยช้อมูลชุดเดียวกัน	 

(สิรินทรเทพ.	2554)	ภาพรวมของการปลดปล่อย	GHG	ของ

ประเทศไทยระหว่างปี	 พ.ศ.	 2537-47	 ภาคการใช้พลังงาน	

(Energy)	เป็นภาคหลักในการปลดปล่อยโดยมีสัดส่วนร้อยละ	

54-74	 ภาคเกษตรมีการปลดปล่อยในลำดับที่สองมีสัดส่วน

ร้อยละ	 20-24	ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมมีการปลดปล่อย

ในสัดส่วนร้อยละ	 6.2-10.0	 และภาคของเสียปดปล่อยลำดับ

ที่สี่ในสัดส่วนร้อยละ	 2.5-4.9	 ส่วนภาคการเปลี่ยนแปลง	 

การใช้ที่ดินและป่าไม้มีอัตราการปลดปล่อยที่แตกต่างกันและในปี	 

พ.ศ.	2543	(ค.ศ.	2000)	มีการตรึง	GHG	จำนวนหนึ่ง	(Table	6)	
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สภาพกาลอากาศที่ผ่านมา

	 สภาพกาลอากาศในช่วงดังกล่าวโดยพิจารณาจาก

ข้อมูลอุณหภูมิผิวทะเล	 (Sea	Surface	Temperature:	SST)	

ซึ่งมีการตรวจวัดและรายงานตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1961	 พบว่า	 

เกิดปรากฏการณ์	El	Niño	ขึ้นทั้งสิ้น	9	ครั้ง	และครั้งที่รุนแรง

เกิดในปี	 ค.ศ.	 1972,	 1982-83,	 1987,	 1992,	 1998,	 2003,	

and	2010	

	 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในช่วง		 

10	 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2003	 เป็นต้นมา	 โดยใช้ข้อมูล

ของสถานีตรวจอากาศ	ณ	สนามบินเชียงใหม่	กรมอุตุนิยมวิทยา	

พบว่าปริมาณน้ำฝนในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ ในปริมาณ	 

Source 1990 1994 1998 2000 2003 2004 

Energy	 79.0	 129.9	 152.0	 159.4	 188.3	 204.0	
Industrial	process	 10.0	 16.0	 10.5	 16.4	 22.0	 23.3	
Agriculture	 54.0	 77.4	 69.2	 51.9	 56.1	 55.0	
LULC	(negative	=	sequestrated)	 78.0	 61.9	 49.8	 -7.9	 -26.3	 -28.5	
Waste	 3.0	 0.7	 14.2	 9.3	 11.5	 12.1	

Total	(Million	Tonnes	of	CO
2
	eq)	 224.0	 285.9	 295.7	 229.1	 251.6	 265.9	

Table 6		Sources	of	greenhouse	gas	(GHG)	and	rate	of	emission	between	1990-2004.

Source	:	สิรินทรเทพ	เต้าประยูร,	2554	

ใกล้เคียงกัน	 ยกเว้นในปี	 ค.ศ.	 2003	 มีปริมาณน้ำฝนสะสม

เพียง	890	มม.	ซึ่งเป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์	El	Nino	รุนแรง

ที่สุดในช่วงปี	 ค.ศ.	 2000s	 เมื่อพิจารณาข้อมูลปริมารน้ำฝน

สะสมรายปี	 อุณหภูมิอากาศสูงสุดและต่ำสุดรายวันเทียบกับ

ค่าเฉลี่ยในช่วงปี	 ค.ศ.	 1971-2000	 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น	 

ทั้งสามค่า	 แต่ยังอยู่ในพิสัยที่เกิดขึ้นในรอบ	 10	 ปี	 ที่ผ่านมา	

อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้างความ

เข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนและผลผลิตพืช

ดังแสดงใน	 Table	 3	 เช่น	 ในปีที่คาดว่าจะเกิดปรากฏการณ์	

El	 Niño	 นั้นส่งผลกระทบต่อวันปลูกข้าวนาปีในพื้นที่นา

อาศัยน้ำฝนอย่างไร	 และส่งผลถึงผลผลิตข้าวในระดับไร่นา/

ครัวเรือนและชาติอย่างไร	เป็นต้น	

Figure 2		Sea	Surface	Temperature	(SST)	at	NINO	3.4	zone	anomalies	during	1961-2012.	
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ผลกระทบต่อพืชเกษตรภายใต้การเปลี่ยนแปลง  

ภูมิอากาศ 

	 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ต่อการผลิตพืช-สัตว์	 ต่ออุทกวิทยาลุ่มน้ำ	 ต่อทรัพยากรดิน

และน้ำ	 ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการโดยใช้	 

การศึกษาทดลองในห้องที่มีการควบคุมสภาพความเข้มข้น

ของ	 CO
2
	 และระดับอุณหภูมิ	 (Krikham.	 2011)	 การศึกษา

แบบ	 SPAR	 หรือ	 Soil	 Plant	 Atmosphere	 Research	

(Fleisher	 et al.	 2011)	 การศึกษาแบบ	 FACE	หรือ	 Free-	 

Air	 CO
2
	 enrichment	 (Kimball.	 2011)	 อย่างไรก็ตาม	 

การศึกษามีข้อจำกัดหลายด้านทำให้นักวิชาการร่วมมือ	 

สร้างภาพฉายอนาคตตามการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

(Emission	 Scenarios)	 และได้จัดทำรายงานพิเศษโดยมี	 

ภาพฉายอนาคต	4	ชุดภาพฉายซึ่งเป็นไปตามของสมมุติฐาน	 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส่งผลต่อเนื่องกับการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด	 และใช้แบบจำลองภูมิอากาศโลก

ในการคำนวณตัวแปรภูมิอากาศต่างๆ	 ไปในอนาคตถึงปี	

ค.ศ.	 2100	 (พ.ศ.	 2643)	 และสร้างฐานข้อมูลกาลอากาศ	 

รายวันซึ่ งได้จากแบบจำลองภูมิอากาศตามภาพฉาย	 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาดังกล่าว	

(Neelin.	 2011;	 อำนาจ.	 2553)	 เชื่อมโยงกับแบบจำลองพืช	

(อรรถชัย.	 2552;	 เกริกและคณะ.	 2552;	 Matthews et al. 

1997;	 Rosenzweig	 and	 Iglesias.	 1998;	 Boote	 et al. 

2011)	แบบจำลองสัตว์	(Thornton	et al.	2009)	แบบจำลอง

ลุ่มน้ำ	 (Hoanh	 et al.	 2010;	 Gassman	 et al.	 2007)		 

เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ทรัพยากรเกษตร	 และเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา(Jones	et al.	2011;	Jintrawet	and	

Chinvanno.	2011)	

ผลของความแห้งแล้งและความเข้มข้นของ CO
2 

ต่อ

ผลผลิตพืช C3, C4, CAM 

	 ความแห้งแล้ง	 (Drought)	 เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้

พืชได้รับความเสียหายและการเพิ่มขึ้นของ	 CO
2
	 ในชั้น

บรรยายกาศจะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งมากขึ้นโดยเฉพาะ

ในพื้นที่เกษตรอาศัยน้ำฝนความแห้งแล้งมีคำจำกัดความ

ตามหน่วยงานและการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหา	 และมีการ

พัฒนาดัชนีจำนวนมากกว่า	 16	 ดัชนี	 (Misha	 and	 Singh,	

2010)	 ในการบ่งบอกสภาพความแห้งแล้งของพื้นที่และช่วง

เวลาหนึ่ง 

	 ภายใต้สภาพที่ความเข้มข้นของ	 CO
2
	 สูงพืชใน	 

กลุ่ม	 C3	 (ได้แก่กลุ่มพืชที่เปลี่ยน	 CO
2
	 เป็นโมเลกุลของ	

Phosphoglyceric	 acid	 ซึ่งมีคาร์บอนสามอะตอม)	 สามารถ

ปรับตัวอยู่ในภาวะความแห้งแล้งได้ดีกว่าสภาพที่ความเข้มข้น

ของ	 CO
2
	 ต่ำ	 เนื่องจากกระบวนการ	 photorespiration		 

(การหายใจของพืชในเวลากลางวันของพืชในกลุ่ม	 C3)	 มี

อัตราการเพิ่มขึ้นนำสู่การเพิ่มขึ้นของการสังเคราะห์แสง	 และ

ภายใต้สภาพที่ความเข้มข้นของ	 CO
2
	 สูงพืชในกลุ่ม	 C4	

(ได้แก่กลุ่มพืชที่เปลี่ยน	CO
2
	 เป็นโมเลกุลของ	Oxaloacetic	

acid	 ซึ่งมีคาร์บอนสี่อะตอม)	 การอัตราการสังเคราะห์แสงอยู่

ในอัตราเท่ากับสภาพความเข้มข้นของ	 CO
2
	 ต่ำ	 ดังนั้นใน

พื้นที่ที่คาดว่าความแห้งแล้งจะเพิ่มขึ้นและภายใต้สภาพ

ความเข้มข้นของ	CO
2
	 สูงการตัดสินใจเพื่อผลิตพืชกลุ่ม	 C3	

(ข้าว	มันสำปะหลัง	พืชตระกูลถั่ว)	จะได้ผลดีกว่าการผลิตพืช

ในกลุ่ม	C4	(อ้อย	ข้าวโพด)	

	 นอกจากนี้มีพืชที่กระบวนการสังเคราะห์เป็นแบบ	

CAM	 (Crassulacean	 acid	metabolism)	 ซึ่งมีการเปิดปาก

ใบในเวลากลางคืน	 ซึ่งเป็นธรรมชาติของพืชอย่างน้อย		 

18	 ตระกูล	 (Family)	 และเป็นพืชเกษตรจำนวนหนึ่ง	 เช่น	

สัปะรด	กล้วยไม้	กระบองเพชร	และพืชในกลุ่ม	Euphorbiaceae 

เช่นพืชในวงศ์สลัดได	 (Spurge	 family)	 ซึ่งผลการศึกษา	 

ภายใต้สภาพที่ความเข้มข้นของ	CO
2
	สูงพืชในกลุ่มนี้สามารถ

ปรับตัวอยู่ในภาวะความแห้งแล้งได้ดีกว่าสภาพที่ความ	 

เข้มข้นของ	CO
2
	ต่ำ	(Kirkham.	2011)	

	 การศึกษาในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองพืชหลัก

และฐานข้อมูลทรัพยากรดินละฐานข้อมูลภาพฉายอนาคต

ของภูมิอากาศโดยเกริกและคณะ	 (2552)	 พบว่าเมื่อเทียบ	 

กับผลผลิตในปีฐาน	 (ค.ศ.	 1980-89)	 การเพิ่มขึ้นของก็าซ

คาร์บอนไดอ็อกไซด์และอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศมีผล

กระทบระยะยาวค่อนข้างต่ำต่อผลผลิตเฉลี่ยของข้าว	 อ้อย	

และข้าวโพด	แต่ทำให้ผลผลิตเฉลี่ยของมันสำปะหลังลดลงถึง

ร้อยละ	43	อย่างไรก็ตามผลผลิตพืชทั้งสี่มีความแปรปรวนสูง	

โดยข้าวนาน้ำฝนและนาชลประทานมีค่าความแปรปรวน

ระหว่างปีเฉลี่ยร้อยละ	 14	 สำหรับอ้อยมีค่าความแปรปรวน

ระหว่างปีเฉลี่ยร้อยละ	 18	 สำหรับมันสำปะหลังมีค่าความ

แปรปรวนระหว่างปีเฉลี่ยร้อยละ	34	และสำหรับข้าวโพดมีค่า

ความแปรปรวนระหว่างปีเฉลี่ยร้อยละ	 41	 และพบว่าผลผลิต

เฉลี่ยมีความแปรปรวนเชิงพื้นที่ค่อนข้างสูง	 เฉลี่ยร้อยละ	 33	

สำหรับข้าวนาน้ำฝนและนาชลประทาน	 ร้อยละ	 23	 สำหรับ
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อ้อย	ร้อยละ	33	สำหรับมันสำปะหลัง	และร้อยละ	45	สำหรับ
ข้าวโพด	 และสรุปว่าพื้นที่ปลูกข้าวนาน้ำฝนที่ได้รับผล
กระทบที่รุนแรงส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำหรับข้าวชลประทานอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือการศึกษาของ	Mainuddin	et al	 (2011)	 ในพื้นที่
ลุ่มน้ำแม่โขงตอนล่างสรุปว่ามีทางเลือกให้ปรับตัวเพื่อ	 
การผลิตข้าวในระดับที่ต้องการและได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
ต่อผู้ผลิต	เช่น	การปรับวันปลูกข้าว	การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
การปรับอัตราปุ๋ย	 เป็นต้นส่วนพื้นที่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง
ที่ได้รับผลกระทบสูงอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และ
พื้นที่ปลูกข้าวโพดอยู่ในภาคเหนือและบริเวณรอยต่อกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	 สาเหตุเกิดจากความแปรปรวนของฝน
ที่จะแสดงออกอย่างรุนแรงในดินที่มีความสามารถในการอุ้มน้ำ
และความอุดมสมบรูณ์ต่ำ	 ดังนั้นการปรับตัวจึงต้องพัฒนา
โดยการขยายระบบชลประทานและการอนุรักษ์ความอุดม
สมบูรณ์ของดินซึ่งต้องการงานวิจัยในระดับพื้นที่	

อุณหภูมิของอากาศและของมหาสมุทรที่เพิ่มขึ้น (Air and 
Ocean Temperature) 
	 การศึกษาโดยแบบจำลองโลกได้ผลว่าอุณหภูมิ
อากาศโลกจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่า	0.26	oC	ในขณะที่ความเข้มข้น
ของ	 CO

2
	 จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัว	 ดังนั้นการศึกษาจะให้

ความสำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของ	 CO
2
	 (Krikham,	 2011)	

อย่างไรก็ตาม	IPCC	(2007)	รายงานว่าในช่วงปี	ค.ศ.	1995-
2006	เป็นช่วงที่มีอุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงที่สุด	11/12	ปี	ตั้งแต่
การเก็บข้อมูลในปี	 ค.ศ.	 1850	 ในรอบ	 100	 ปี	 คือระหว่าง	
ค.ศ.	 1901-2005	 อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวของโลก	 0.74	 oC	
[0.56	 ถึง	 0.92	 oC]	 และอุณหภูมิในรอบ	 50	 ปี	 คือระหว่าง	
ค.ศ.	 1956-2005	 อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวของโลก	 0.13	 oC	
[0.10	ถึง	0.16	oC	ต่อ	10	ปี]	ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า
ของอุณหภูมิรอบ	 100	 ปี	 (Figure	 3)	 การเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกมีการกระจายตัวทั่วโลกและเพิ่ม
ขึ้นในพื้นที่ซีกโลกเหนือมากกว่าซีกโลกใต้	 (Figure	 4)	
อุณหภูมิเฉลี่ยของเขตขั้วโลกเพิ่มขึ้นในอัตราสองเท่าของการ
เพิ่มขึ้นในพื้นที่อื่นของพื้นผิวโลกในรอบ	 100	 ปี	 ที่ผ่านมา	
และแผ่นดินมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิมากกว่ามหาสมุทร	
การเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1961	 ยืนยันว่ามหาสมุทรมี
อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงระดับความลึก	 3,000	 เมตร	 และ
มหาสมุทรดูดซับความร้อนร้อยละ	 80	 ที่เติมให้กับระบบภูมิ
อากาศของโลก	และการเก็บข้อมูลขั้นบรรยายกาศ	Troposphere 
ในระดับความสูงปานกลางถึงต่ำพบว่าการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิมีอัตราใกล้เคียงกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิระดับ
พื้นผิวโลก	 ปัจจุบันมีการหารือถึงการเตรียมการรองรับ  

การเพิ่มขึ้นของอุณฆภูมิโลกระดับ	2	และ	4	oC	(New	et al. 
2011)	
	 การติดตามอุณหภูมิที่สถานีตรวจวัดสนามบิน
เชียงใหม่โดยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในรอบ	 30	 ปี	
ระหว่าง	 ค.ศ.	 1971-2000	 เทียบกับในรอบ	 10	 ปี	 ล่าสุด
ระหว่าง	ค.ศ.	2003-2012	พบว่าอุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้น	0.60	oC 
อุณหภูมิต่ำสุดเพิ่มขึ้น	0.81	oC	และปริมาณน้ำฝนสะสมรายปี
เพิ่มขึ้น	 13.2	 มม.	 สรุปอุณหภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝนใน
พื้นที่ราบลุ่มเชียงใหม่-ลำพูนเพิ่มขึ้นกว่าอดีต	

น้ำทะเลเพิ่มขึ้น (Rising of Global Sea Level) 
	 การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลปานกลางเพิ่มขึ้นตาม
การเพิ่มข้นของอุณหภูมิอากาศ	 การเก็บข้อมูลในช่วงปี	 ค.ศ.	
1961-2003	 น้ำทะเลปานกลางมีระดับเพิ่มขึ้นในอัตรา	 1.8	
[1.3	 ถึง	 2.3	 มม	 ต่อปี]	 และมีอัตราเพิ่มขึ้นในช่วงปี	 ค.ศ.	
1993-2003	 น้ำทะเลปานกลางมีระดับเพิ่มขึ้นในอัตรา		 
3.1	 [2.4	 ถึง	 3.8	 มม	 ต่อปี]	 แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็น	 
การเปลี่ยนแปลงระยะยาวหรือไม่	 ตั้งแต่ปี	 1993	 เป็นต้นมา	
การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลปานกลางได้รับผลโดยตรง	 
จากการขยายตัวของมหาสมุทรเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิมีส่วนถึงร้อยละ	 57	 การลดลงของธารน้ำแข็งและ	 
น้ำแข็งขั้วโลกซึ่งมีส่วนร้อยละ	 28	 และการละลายของแผ่น	 
น้ำแข็งขั้วโลกมีส่วนร้อยละ	 15	 การละลายของธารน้ำแข็งใน
ที่ราบสูงธิเบตซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำอิระวดี	 แม่น้ำสาละวิน	
แม่น้ำโขง	 และแม่น้ำแดงจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณน้ำท่า
ของแม่น้ำดังกล่าวโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง	 (Hoanh	 et al. 
2010)	
	 การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลปานกลางคาดว่าจะ	 
ส่งผลต่อระบบนิเวศน์เกษตรในพื้นที่เขตราบลุ่มชายฝั่งทะเล	
(Coastal	lowland	zone	:	CLZ)	เป็นแหล่งผลิตข้าวหลักของ
ทุกประเทศใน	GMS	ยกเว้น	สปป.	ลาว	

โรคและแมลงศัตรูพืช-สัตว์ (Crop and Animal Pests) 
	 การศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อ
แมลงศัตรู	 แมลงที่เป็นประโยชน์และโรคพืชและสัตว์เกษตรมี
น้อยมาก	 ความแห้งแล้งอาจจะส่งผลให้แมลงและโรคปรับตัว
และเปลี่ยนพืชอาศัย	 (Plant	 Host)	 ได้	 (Fuhrer.	 2003)		 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความเข้มข้น	 
ของ	CO

2
	ที่จะเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของโรคและแมลง

ศัตรูพืชและสัตว์เกษตรต้องใช้แนวทางการสร้างแบบจำลอง
กระบวนการและการจัดเก็บข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ภาคสนามควบคู่กัน	(Pinnschmidt	et al.	1995;	Goudriaan	
and	 Zadoks,	 1995;	 Scherm	 et al.	 2000;	 Gutierrez		 
et al.	2011) 
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 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	(การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

และความเข้มข้นของ	 CO
2
)	 จะมีผลทางตรงและทางอ้อมต่อ

ระบบเกษตร	(คน-พืช/สัตว์-แมลง/โรค-ดิน/น้ำ)	อีกหลายด้าน	

(Kirkham.	2011)	และต้องมีการศึกษาเพื่อเตรียมการปรับตัว

และลดระดับการปลดปล่อย	GHGs	 และต้องมีการพิจารณา

บริบทเป้าหมายของการพัฒนาระดับสากลเพื่อความร่วมมือ

และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆ	

ความปลอดภัยและมั่นคงภายใต้การเปลี่ยนแปลง 

	 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีผลต่อเนื่องต่อความ

ปลอดภัยและมั่นคงทางเกษตรซึ่งของแบ่งออกเป็นสามส่วน

ได้แก่	 ความมั่นคงของมนุษย์	 ความมั่นคงทางอาหาร	 และ

ความมั่นคงด้านทรัพยากรเกษตร	

ความมั่นคงของมนุษย์ 

	 Warner	 et al	 (2008)	 ทำการศึกษาเปรียบเทียบ

ความมั่นคงของมนุษย์	(Human	Security)	ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศในพื้นที่สามประเทศได้แก่	 อียิปต์	 โมแซมบิค	 และ

เวียตนาม	 สรุปผลว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาพ

แวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์และกระตุ้น

ให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากร	 การปรับตัวที่

สำคัญและจะส่งผลให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้นได้แก่การกำหนด

นโยบายและแผนงานที่สามารถปฏิบัติได้	 ซึ่งจะมีผลกระทบ

ต่อความมั่นคงทางอาหารของประชากรในพื้นที่ที่มีความ

เปราะบางและความเสี่ยง	

	 การประเมินความมั่นคงของมนุษย์ยุคใหม่ใช้ดัชนี	

Human	 Security	 Index	 (HSI)	 มีการพัฒนาต่อเนื่องจาก	 

การประเมินการพัฒนาของมนุษย์ซึ่งใช้ดัชนี	 Human	

Development	 Index	 (HDI)	 ของสหประชาชาติ	 และ	 HSI	

ประเมินโดยใช้ข้อมูลมากกว่า	 30	 ชุดข้อมูลจากกลุ่มข้อมูล

ด้านเศรษฐกิจ	 (Economic	 Fabric	 Index)	 ด้านสิ่งแวดล้อม	

(Environmental	 Fabric	 Index)	 และด้านสังคม	 (Social	

Fabric	 Index)	และครอบคลุม	232	ประเทศ	ซึ่งมีการพัฒนา

ยาวนานกว่า	25	ปี	และมีการนำเสนอแนวคิดและผลการประเมิน

ในการประชุมวิชาการและเว็บไซค์	(Hastings.	2010)	

ความมั่นคงทางอาหาร 

	 การขจัดความยากจนและความหิวโหยเป็นเป้าหมาย

แห่งสหัสวรรษอันดับแรกของเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติ

ได้กำหนดไว้	 ในระหว่างปี	 ค.ศ.	 1990-2015	 ลดจำนวน

ประชากรที่มีรายได้น้อยกว่าวันละ	 USD	 1	 และลดจำนวน

ประชากรที่อยู่ในภาวะหิวโหยลงร้อยละ	 50	 โดยในปี	 ค.ศ. 

1974	ได้จัดตั้งคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก	(Committee 

on	World	 Food	 Security	 :	 CFS)	 และได้ดำเนินการจัด	 

การประชุมสุดยอดอาหารโลก	 (World	 Food	 Summit)	 ในปี	

ค.ศ.	1996,	2002	และ	2009	และเนื่องจากากรเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลกจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเกษตรและ

การผลิตอาหารโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา	 จึงได้จะ

ทำระบบสารสนเทศและรายงานประจำปีเกี่ยวกับสถานะ

ความไม่มั่นคงทางอาหารของโลก	(State	of	Food	Insecurity 

in	 the	World	 :	 SOFI)	 (FAO.	 2010)	 อย่างไรก็ตาม	 FAO	

(2012)	 ได้จัดทำฐานข้อมูลจำนวนประชากรที่อยู่ในภาวะ

หิวโหย	 (Hunger)	 ของประเทศทั่วโลก	 Table	 7	 แสดงสถิติ

จำนวนประชากรของ	GMS	ที่อยู่ภายใต้ภาวะการหิวโหยและ

ขาดแคลนรายได้ในการเข้าถึงอาหาร	 ข้อมูลของประเทศไทย

ใกล้เคียงกับการศึกษาของ	FIVIMS	(2004)		

	 ระบบเกษตรเป็นกิจกรรมของสังคมมนุษย์ในการ

ผลิตอาหารและได้รับผลกระทบโดยตรงและอ้อมจากการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิด	 ดังนั้นการปรับตัว	 (Howden	 et al. 

2007)	 โดยการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการลดระดับ

การปลดปล่อย	 GHGs	 การให้รางวัลต่อกลุ่มชาวนาหรือ

ชุมชนที่ปรับตัวเมื่อได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรก	 และการจัดการ

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้าง

ทางเลือกในการผลิตที่มีสมดุลระหว่างเป้าหมายของ	 

ความมั่นคงทางอาหารและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม	

(Vermeulen	 et al.	 2012)	 และ	Mainuddin	 et al	 (2011)	

สรุปผลการศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่จะเกิดใน

อนาคตน่าจะส่งผลกระทบไม่มากนักต่อความมั่นคงทาง

อาหารของพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง	 ยกเว้นในกรณีที่มี	 

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลปานกลางและภาวะกาลอากาศ

รุนแรง	 เช่น	 ภาวะฝนแล้ง	 น้ำท่วม	 และแมลงศัตรูระบาด	

เป็นต้น	 การปรับตัวและการลดระดับการปลดปล่อยต้อง

พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดต่อชาวนาขนาดเล็กในแต่ละ

พื้นที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะด้านนิเวศน์เกษตร	 (Morton.	 2007)	

ให้มีความมั่นคงทางทรัพยากรบุคคลเกษตร	 มนุษย์และ

สังคม	 ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อ	 

ให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการปรับตัวและ	 

การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานอย่างเป็นระบบ	

(Chinvanno	 and	 Kerdsuk.	 2012)	 ซึ่งส่งผลให้เกิดความ

มั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน	
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ความมั่นคงทางทรัพยากรเกษตร 

	 อำนาจ	 (2552)	 ได้ให้ความหมายของ	 “ทรัพยากร”	

ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ใช้เป็น

แนวทางสำหรับการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ทางการเกษตรและการบริการ	 โดยที่	 “ทรัพยากร”	 มีความ

หมายครอบคลุมทรัพยากรทางด้านกายภาพ	 ชีวภาพ	 และ	 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยเช่น	 ภูมิประเทศ	 ดิน	 และ

ที่ดิน	 น้ำ	 พันธุ์พืชและสัตว์	 แหล่งประวัติศาสตร์	 และ

โบราณคดี	ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	ชนเผ่า	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

ประชากร	 แรงงาน	 เป็นต้น	 ซึ่งต้องมีงานวิจัยเพื่อสร้าง	 

สารสนเทศที่เรียกว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้รับ	 

การออกแบบและทดสอบให้สามารถบูรณาการข้อมูลด้าน

ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการตัดสินใจให้มีการใช้

ทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว	

	 เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของสังคมมนุษย์

และของอาหารบนพื้นฐานของทรัพยากรที่ลดลงทำให้เกิด

การสร้างงานวิจัยและพัฒนาทางเกษตรในระดับนานาชาติ

Country- 

Province 

Total population  

(Million) 

Undernourished persons 

Person 
Percent of total  

population 

China	

	 2006-2008	

	 1990-1992	

 

1336.5	

1163.5	

 

129.6	

210.0	

 

10	

18	

Cambodia	

	 2006-2008	

	 1990-1992	

 

14.3	

10.0	

 

3.6	

3.8	

 

25	

38	

Lao	PDR	

	 2006-2008	

	 1990-1992	

 

6.1	

4.3	

 

1.4	

1.3	

 

22	

31	

Myanmar	

	 2006-2008	

	 1990-1992	

   

Thailand	

	 2006-2008	

	 1990-1992	

 

67.0	

57.4	

 

10.7	

15.0	

 

16	

26	

Vietnam	

	 2006-2008	

	 1990-1992	

 

86.1	

67.8	

 

9.6	

21.0	

 

11	

31	

Table 7		Hunger	statistics

Source	:	http	://www.fao.org/hunger/en/	

และระดับชาติ	 ซึ่งมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลัง

สงครามโลกครั้งที่สองในช่วงปี	 ค.ศ.	 1960s-1970s	 ได้เริ่ม

จากงานวิจัยแต่ละสาขาวิชาซึ่งให้ความสนใจต่อการพัฒนา

เทคโนโลยีเกษตรตามองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาการเพื่อ

การผลิตพืชและสัตว์ตามหลักการวิทยาศาสตร์เกษตร		 

ในช่วงปี	 ค.ศ.	 1970s-1980s	 ได้มีการพัฒนางานวิจัยระบบ

การปลูกพืชเพื่อสร้างเทคโนโลยีการผลิตทางเกษตรให้	 

เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตโดยใช้พื้นที่เท่าเดิม	 เช่น	

การปลูกพืชสองครั้ง	การปลูกพืชเหลื่อมฤดู	การปลูกพืชแซม	

เป็นต้น	 ในช่วงปี	 ค.ศ.	 1980s-1990s	 มีการขยายขอบเขต

งานวิจัยให้ครอบคลุมการพัฒนาและการนำใช้เทคโนโลยีให้

เหมาะสมต่อเกษตรกรซึ่งมีฐานทรัพยากรเกษตรที่หลากหลาย

ให้สามารถนำใช้เทคโนโลยีในระดับไร่นาของตนเองอย่าง	 

ยั่งยืน	 โดยมีการวิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์มและระบบ

เกษตร	 ในช่วงปี	 ค.ศ.	 1990s-2000s	 ขอบเขตของงานวิจัย

และพัฒนาทางเกษตรได้เพิ่มมิติของการตัดสินใจบนฐาน

ทรัพยากรที่จำกัดให้ได้ตามวัตถุประสงค์หลายด้านโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลทรัพยากรเกษตร	 ตั้งแต่

ช่วงปี	 ค.ศ.	 2000s	 เป็นต้นมา	มีการเพิ่มประเด็นวิจัยพัฒนา

ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กรและการมีส่วนร่วมของ	 

ผู้เกี่ยวข้องและการร่วมเป็นเครือข่ายการผลิต-การตลาด-	 

การบริโภค-สภาพแวดล้อมตลอดสายโซ่อุปสงค์-อุปทาน	

(Supply-Demand	 Chain)รวมทั้งการพิจารณาผลกระทบที่

อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสภาพ

เศรษฐกิจในระยะสั้นและยาวโดยการสร้างภาพฉายอนาคต	

(Scenario	Planning	Technique)	

	 การบรรลุเป้าหมายความปลอดภัยและความมั่นคง

ของสังคมมนุษย์และของอาหารโดยกระบวนการวิจัยและ

พัฒนาทางเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา	 

ปี	 ค.ศ.	 2010-2020s	 ต้องบูรณาการทรัพยากรด้านการวิจัย	

การเรียนการสอนและการขยายแนวคิดสู่ประชากรส่วนใหญ่

ของประเทศ	เพื่อให้มีการกำหนดนโยบาย	แผนงานโครงการ	

งบประมาณ	 และแนวทางปฏิบัติที่ต่อเนื่องให้ได้เป้าหมายที่

ร่วมกันกำหนดให้การวิจัยพัฒนาในแนวราบและแนวดิ่งโดย

การกำหนดพื้นที่ที่จะวิจัยและพัฒนา	 (Area	 Research)	

พร้อมกับการกำหนดหัวข้อวิจัย	 (Research	 Area	 หรือ	

Research	Topic)	เพื่อการพัฒนาให้ตอบโจทย์วิจัยและความ

ต้องการของพื้นที่ให้ได้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง

ของสังคมมนุษย์และของอาหารบนพื้นฐานของทรัพยากรที่

ลดลงแต่มีความต้องการเพิ่มขึ้น	
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ข้อเสนอแนะ  

 การวิจัยทางเกษตรอาจจะดำเนินการตามกระบวนการ

แบบวิทยาศาสตร์	 และ/หรือ	 ระบบศาสตร์	 โดยศึกษาเฉพาะ

ตัวอย่างเฉพาะกรณีเฉพาะพื้นที่	 เก็บข้อมูลตามวิธีการทาง

สถิติ	 แล้วสรุปผลเพื่อสร้างความเข้าใจหรือข้อสรุปใน	 

การจัดการทรัพยากรของระบบที่ใหญ่กว่ากรณี/พื้นที่ศึกษา1 

จึงเสนอข้อเสนอแนะสำหรับสร้างงานวิจัยเพื่อการบรรลุ	 

เป้าหมายของการพัฒนาประเทศสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

โดยการสนับสนุนของกระบวนการวิจัยและพัฒนาทางเกษตร

ควรมีดังต่อไปนี้	

ระดับแปลงผลิต

 	 แบ่งระบบนิเวศน์เกษตรตามระดับความสูงที่

จำแนกแล้วโดย	 Thomas	 et	 al.	 (2008)	 สร้างแปลงทดลอง

พืชระยะยาวและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพ	 (การเพิ่มขึ้น	 CO
2
	 และอุณหภูมิ)	 และผล

กระทบที่มีต่อกระบวนการเติบโตและพัฒนาการของพืช

อาหารหลัก	

 	 เข้าร่วมกับเครือข่ายนานาชาติหรืออนุภูมิภาคใน

การติดตามผลกระทบที่เกิดจากภาวะฝนแล้ง	 น้ำท่วม	 และ

โรค-แมลงศัตรูระบาดต่อพืชอาหารหลักในแต่ละระบบนิเวศน์

เกษตรตามระดับความสูง	

 	 ศึกษาการใช้ทรัพยากรทางเกษตรในการผลิต

พืชหลักและสัตว์หลัก	 มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างละเอียดนำสู่

การปรับตัวและการลดระดับการปลดปล่อย	GHGs	 ในแต่ละ

กิจกรรมการผลิตและในระดับแปลงผลิต	

 	 ศึกษาการใช้ทรัพยากรทางเกษตรในการผลิต

พืชหลักและสัตว์หลัก	 มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างละเอียดนำสู่

การคำนวณ	Resource	 Foot	 Print	 ของแต่ละกิจกรรมการ

ผลิตและในระดับแปลงผลิต	

 	 สร้างและ/หรือ	 ทดสอบแบบจำลองพืชประเภท	

Process-Oriented	Model	ที่นำอิทธิพลการเพิ่มขึ้น	CO
2
	และ

อุณหภูมิ	 การเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในดินเป็นตัวแปรหลัก

ในการคำนวณและการจำลอง	

ระดับชุมชน 

 	 ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานของรัฐและเอกชน

เลือกครัวเรือน/ชุมชนเกษตรและชุมชนเมืองและร่วมติดตาม

เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม	 (HSIapproach) 

โดยเฉพาะในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

ทรัพยากรกายภาพ	

 	 ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ในการสร้างต้นแบบ	 “ชุมชนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 

ภูมิอากาศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”	 บูรณาการระบบการผลิต

ทางเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตรและลดของเสียที่จะ

ออกจากระบบชุมชนและระบบลุ่มน้ำ	

 	 สร้างแบบจำลองครัวเรือน/ชุมชนและนำแบบ

จำลองประกอบการคาดการณ์ทางเลือกและผลลัพธ์ภายใต้

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตามภาพฉายอนาคตการปลด

ปล่อย	GHGs	

 	 วิจัยเพื่อใช้แบบจำลองประกอบการคำนวณ	 

การเปลี่ยนแปลงสมบัติพิเศษของระบบชุมชน	 (Emergent	

Properties)	 เช่น	 Sustainability,	 Food	 Security	 และ	 HIS	

เป็นต้น	

ระดับลุ่มน้ำ

 	 เลือกลุ่มน้ำและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อติดตามการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ	 (การเพิ่มขึ้น	 CO
2
	 และอุณหภูมิ

และความแปรปรวนของฝน)	 และผลกระทบที่เกิดต่อการ

เปลี่ยนแปลงของ	Water	and	Sediment	Yield	

 	 ร่วมกับเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานของรัฐและ

เอกชนในการสร้างต้นแบบ“ลุ่มน้ำพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”บูรณาการระบบการผลิต

ทางเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	

 	 สร้างแบบจำลองบูรณาการระบบการผลิตทาง

เกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรและนำแบบจำลองประกอบ

การคาดการณ์ทางเลือกและผลลัพธ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศตามภาพฉายอนาคตการปลดปล่อย	GHGs	

ระดับนโยบาย

 	 กำหนดเป้าหมาย	 นโยบาย	 แผนงานและ	 

งบประมาณเพื่อปรับตัวและลดระดับการปลดปล่อย	GHGs	

 	 กำหนดเป้าหมาย	 นโยบาย	 แผนงานและ	 

งบประมาณเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพ	 (การเพิ่มขึ้น	 CO
2
	 และอุณหภูมิและความ	 

แปรปรวนของฝน)	 ตามสภาพของระบบนิเวศน์เกษตร	

(อรรถชัย.	2555)	

 	 กำหนดเป้าหมาย	 นโยบาย	 แผนงานและ	 

งบประมาณวิจัยพัฒนาเพื่อการติดตามสภาพในระดับแปลง

ผลิต	ชุมชนและลุ่มน้ำอย่างบูรณาการ 
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

 	 กำหนดนโยบายให้สร้าง	 ”ระบบวิจัยและพัฒนา

เกษตรที่มุ่งเน้นการนำใช้ผลงานวิจัยโดยชุมชน/นิเวศน์

เกษตรเป้าหมาย”	 โดยมีระบบจัดการงานวิจัยเฉพาะพื้นที่	

(Area	 Research)	 ใช้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้ผลิต-	 

ผู้บริโภค-ผู้ประกอบการ-แหล่งทุนวิจัย-นักวิจัย	

  กำหนดนโยบายให้มีการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยการตีพิมพ์ความสัมพันธ์ของ

การเปลี่ยนแปลงและระบบเกษตรเป็นรายปี	(Annual	Report	

of	 Climate	 and	 Agricultural	 Production)	 โดยใช้ข้อมูลที่มี

การจัดเก็ยในระดับแปลงผลิต-ชุมชน-ลุ่มน้ำ	

 	 กำหนดนโยบายและสนับสนุนงบประมาณให้

เครือข่ายมหาวิทยาลัย/คณะสร้างหลักสูตรและกระบวนวิชา

เรียนรู้และสอนตามหลักวิทยาศาสตร์และระบบศาสตร์	 ให้	 

ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัต-กลไกความสัมพันธ์-

เงื่อนไขที่เกิดขึ้นของทรัพยากรกายภาพและผลกระทบที่มี

ต่อทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรมนุษย์	

สรุปผลการวิจัย

	 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบต่อผลผลิต

พืชหลักในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นส่วนหนึ่งของการ

เปลี่ยนแปลงระดับโลก	 ต้องการองค์ความรู้	 (Knowledge)	

และวิธีการปฏิบัติ	 (Know-How)	 เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

และความหิวโหยนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละพื้นที่แต่ละ

ระบบนิเวศน์ดังนั้นกระบวนการวิจัยพัฒนาการเกษตรแบบ

เดิมต้องได้รับการปรับปรุงให้เข้าใจและนำใช้ความสามารถ

ของชุมชนและให้มีการกำหนดเป้าหมายการวิจัยพัฒนาร่วม

กัน	 ซึ่งจะนำสู่การพัฒนาความเข้าใจที่ครอบคลุมทุกมิติของ

ทรัพยากรเกษตรและสามารถนำความเข้าใจที่พัฒนาได้ไปสู่

การคาดการณ์ทางเลือกที่จะดำเนินการก่อนที่เหตุการณ์จะ

เกิด	 (Ex	 Ante	 Analysis)	 และใช้ผลการคาดการณ์เพื่อ	 

การวางแผนและจัดการทรัพยากรให้เหมาะสม	 รองรับ	 

การเปลี่ยนแปลงได้โดยการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล	 

ซึ่งกันและกัน	 เชื่อว่าเป็นวิธีการและแนวทางที่ง่ายและมี

ประสิทธิภาพที่สุดของรัฐและมหาวิทยาลัยในการเป็นแกนนำ

เพื่อสร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อ

ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการเข้าสู่ชุมชน

เศรษฐกิจอาเซียนในปี	 ค.ศ.	 2015	 (ASEAN	 Economic	

Community	 :	 AEC2015)	 ความยากจนและความหิวโหย

ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะและอาเซียนโดยส่วนรวม	
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บทคัดย่อ

	 การทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของซากพืชและปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆ	ต่อข้าวนาดำ	 aman	 (ข้าวนาลุ่ม)	

และข้าวสาลีที่ปลูกตาม	 ทำการทดลองที่	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์ม	 Kadashahar,	 Goddagan,	 Rajshahi,	

บังกลาเทศ	 ระหว่าง	 ปี	 25551-2552	 และ	 ปี	 2553-2554	 พืชที่ปลูกก่อนข้าวปลูกในฤดู	 Kharif	 I	 (มีนาคม-พฤษภาคม)	 ข้าว		 

T.	 aman	 (ข้าวนาปี)	 ปลูกในฤดู	 Kharif	 II	 (มิถุนายน-ตุลาคม)	 และข้าวสาลีปลูกในฤดู	 Rabi	 (ฤดูหนาว)	พืชที่ปลูกก่อนข้าวคือ	 

ถั่วเขียว	(Vigna radiata)	และถั่วเขียวผิวดำ	(Vigna mungo)	ทั้งข้าวและข้าวสาลีได้รับปุ๋ยไนโตรเจนที่อัตรา	0,	40,	80	และ	120	

กิโลกรัมไนโตรเจนต่อเฮกแตร์	 ในรูปของปุ๋ยยูเรีย	 ถั่วเขียวให้ผลผลิตเมล็ดสูงกว่าถั่วเขียวผิวดำ	 แต่มีน้ำหนักซากน้อยกว่า	 ชนิด

ของซากพืชมีผลต่อข้าวที่ปลูกตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่อัตรา	 120	 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อ

เฮกแตร์	 ร่วมกับซากพืช	 มีผลทำให้ผลผลิตเมล็ดข้าวสูงสุดซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่อัตรา		 

80	 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อเฮกแตร์	 ร่วมกับซากพืชในอัตราเดียวกัน	 ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างซากพืชชนิดต่างๆ	 กับอัตราปุ๋ย

ไนโตรเจนต่อผลผลิตข้าว	การใส่ซากพืชต่างๆ	กันไม่มีผลต่อข้าวสาลีที่ปลูกตาม	

คำสำคัญ :	กระบวนการทำปุ๋ยหมัก	/	ระดับไนโตรเจน	/	ข้าวและข้าวสาลี	

ABSTRACT

	 The	experiment	was	conducted	to	evaluate	the	effect	of	different	brown	manuring	crops	and	nitrogen	levels	on	

transplanted	aman	 (low	 land	 rice)	 rice	and	 their	 residual	 effect	 on	 the	 succeeding	wheat	 crop	at	Farming	System	

Research	 and	 Development	 site,	 Kadamshahar,	 Godagari,	 Rajshahi,	 Bangladesh,	 during	 2009-10	 and	 2010-11.	

Brown	manuring	crops	were	grown	in	Kharif I	(March	to	May),	T.	aman	rice	(wet	season	rice)	in	the	Kharif II	(June	to	

October)	and	wheat	 in	 the	Rabi	 (winter)	season.	Brown	manuring	crops	 tested	were	mungbean	(Vignaradiata)	and	

black	gram	(Phaseolusmungo).	Nitrogen	was	applied	to	both	rice	and	wheat	crops	at	four	different	rates:	0,	40,	80	

and	 120	 kg	 N	 ha-1in	 the	 form	 of	 urea.	Mungbean	 was	 superior	 to	 blackgram	 in	 terms	 of	 seed	 yield	 but	 brown	

biomass	production	was	reverse.	Effect	of	both	brown	manuring	crops	to	next	rice	crop	was	found	significant.	120	kg	

N	ha-1	along	with	brown	biomass	produced	the	highest	grain	yield	of	rice	which	was	statistically	identical	to	80	kg	N	

ha-1	with	same	biomass.	 Interaction	of	brown	manuring	crops	with	N	 level	also	showed	similar	effect.	No	effect	of	

brown	biomass	was	observed	on	wheat	crop	in	the	pattern.		

Keywords :		Brown		Manuring	Crop	/	Nitrogen	Level	/	Rice	and	Wheat	



25
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

Introduction

Soil	 fertility	 in	 High	 Barind	 Tract	 (HBT)	 has	 declined	

over	 time.	Most	 of	 the	 soils	 of	HBT	have	 low	organic	

matter	 content,	 the	 value	 being	 usually	 below	 1%.	

(Khan,	 M.S.	 et	 al.	 2008)	 Improved	 soil	 fertility	 is	 a		 

prerequisite	for	increasing	crop	productivity	Inclusion	of	

leguminous	crops	into	cereal	based	cropping	system	is	

important	for	their	long-term	sustainability.	Legumes	fix	

atmospheric	 nitrogen	 which	 would	 be	 useful	 to	 the	

following	rice	crop	after	 incorporation	of	 their	residues.	

Further,	 legumes	 in	 rotation	 with	 crops	 can	 also	

increase	organic	matter	content	of	soil.	In	tropical	areas	

like	 Bangladesh,	 Black	 gram	 and	 Mungbean,	 which	

mature	 in	60-70	days,	can	easily	be	grown	as	a	short	

duration	 summer	 pulse	 crop	 between	wheat	 and	 rice.	

The	 inclusion	 of	 food	 legumes	 in	 Wheat-Fallow-	 

T.	aman	rice	will	supply	biomass	to	soil	as	well	as	protein 

for	 human	 consumption.	 In	 other	word	among	 various	

nutrients,	 nitrogen	 has	 the	 strongest	 influence	 on	 the	

growth	and	yield	of	 rice	and	wheat.	Adequate	amount	

of	nitrogen	is	required	at	different	stages	of	growth	and	

development	 of	 rice-wheat	 cropping	 system	 for	 better	

yields.	 But	 excess	 nitrogen	 results	 in	 lodging	 of	 plant	

and	 reduction	 in	yield	 (Lal,	R.	and	Singh,	R.R.	1971).	

On	the	other	hand,	deficiency	of	nitrogen	also	hampers	

the	production	of	rice	and	wheat.	Among	many	factors,	

deficiency	of	N	is	now	considered	as	major	reason	for	

low	yield	of	 rice	and	wheat	 in	Bangladesh.	Therefore,	

the	 present	 study	 was	 under	 taken	 to	 study	 brown	

manuring	 crops	 in	 terms	 of	 biomass	 production,	 seed	

yield	 and	 to	 determine	 optimum	 nitrogen	 dose	 for	

transplanted	 aman	 rice	 after	 incorporation	 of	 brown	

manuring	crops.	

Materials and Methods 

This	 experiment	 was	 conducted	 at	 Chabbishnagar	

under	 FSRD	 site,	 Kadamshahar,	 Godagari,	 Rajshahi,	

Bangladesh-6206	 during	 the	 year	 of	 2009-2010	 

and	 2010-11.	 Before	 starting	 the	 experiment,	 initial	

composite	soil	 sample	 (0-15	cm	depth)	were	collected 

from	the	experimental	plots	and	were	analyzed	in	SRDI	

laboratory,	 Shyampur,	 Rajshahi,	 Bangladesh.	 The	 soil	

contained	pH	value	5.7,	 0.89%	organic	matter,	 0.07%	

total	 nitrogen,	 available	 P,	 S,	 B	 and	 Zn	 were	 12.43,	

14.65,	0.16	and	0.85	micro	mg/kg	soil	respectively.	The	

experiment	 was	 laid	 out	 in	 a	 Randomized	 Complete	

Block	 (RCBD)	 design	with	 split	 plot	 technique.	 Brown	

manuring	 crops	 were	 assigned	 to	 main	 plots	 and	

Nitrogen	fertilizer	doses	were	applied	in	sub-plots.	Unit	

plot	 size	 was	 5x8	 m2.	 Green	 manuring	 crops	 were	

grown	in	the	Kharif -I	season	where	as	T.	aman	rice	in	

Kharif -II	 and	 wheat	 in	Rabi	 season	 in	 this	 study.		 

Two	 brown	 manuring	 crops	 namely,	 Vignaradiata 

(mungbean)	 and	Phaseolusmungo	 (black	 gram)	 were	

used	 in	 the	 study.	 At	 final	 land	 preparation	 of	 brown	

manuring	crops,	 fertilizer	N,	P,	K	and	S	at	 the	 rate	of	

10,	20,	30,	and	15	kg	ha-1,	respectively	were	applied	in	

the	 form	 of	 urea,	 triple	 super	 phosphate,	 muriate	 of	

potash	and	gypsum,	 respectively.	Seeds	of	mungbean	

(var.	BARI	mung-6)	and	blackgram	(var.	BARI	mash-3)	

were	sown	on	29	March,	2009	and	6	April	2010.	Seed	

rate	 for	 mungbean	 (Vignaradiata),	 and	 blackgram	

(Phaseolusmungo)	 were	 35	 and	 40	 kg	 ha-1,	

respectively.	 The	 seedlings	 of	 transplanted	 aman	 rice	

(var.	 BRRI	 dhan39)	 were	 raised	 in	 wet	 nursery-bed.	

Sprouted	rice	seeds	were	sown	on	27	June,	2009	and	

25	June	2010	 in	a	well-prepared	nursery-bed.	At	 final	

land	preparation,	 the	experimental	plots	were	 fertilized	

with	P,	K,	S	and	Zn	at	the	rate	of	18,	40,	12	and	2	kg	

ha-1,	respectively	in	the	form	of	triple	super	phosphate,	

muriate	of	potash,	gypsum	and	zinc	sulphate.	Different	

doses	 of	 nitrogen	 viz.,	 0,	 40,	 80,	 120	 kg	N	ha-1	were	

applied	 in	 the	 plots	 in	 the	 form	 of	 urea	 in	 three	

equivalent	elemental	rate	as	per	treatment	specification	

at	 20,	 35	 and	 50	 days	 after	 transplanting	 (DAT).	

Twenty	 five-days	 old	 healthy	 seedlings	were	 uprooted	

carefully	 from	 the	 seed	 bed	 and	were	 transplanted	 at	

the	rate	of	 three	seedlings	hill-1	 in	 the	unit	plots	on	22	

July,	2009	and	20	July	2010	with	a	spacing	of	20	cm	×
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15	 cm.	 T.aman	 rice	 was	 harvested	 on	 31	 October,	

2009	 and	 26	 October	 2010.	 After	 harvesting	 of		 

T.	Aman	rice,	 the	plots	were	prepared	for	wheat	crop.	

The	land	was	fertilized	with	26-50-20-05-1	kg	ha-1	of	P,	

K,	S,	Zn	and	B	 in	 the	 form	of	 triple	super	phosphate,	

muriate	 of	 potash,	 gypsum,	 zinc	 sulphate	 and	 boric	

acid	 respectively	 as	 basal	 dose.	 Urea	 was	 applied	

according	 to	 treatment	 specification.	 Two-third	 urea	

was	 applied	 as	 basal	 and	 one	 third	 urea	 at	 21	DAS.	

Then	small	furrows	were	made	at	20	cm	apart	and	the	

seeds	 of	 wheat	 (var.	 Shatabdi)	 were	 sown	 in	 the	

furrows	manually.	The	seed	 rate	was	120	kg	ha-1and	

the	seeds	were	covered	by	soil.	The	sowing	was	done	

18	November	 2009	 and	 25	November	 2010.	 The	 test	

variety	 was	 Shatabdi.	 Three	 times	 of	 irrigations	 were	

applied	 at	 21,	 55	 and	 70	 DAS.	 Two	 times	 weeding	

were	 done	 before	 irrigation	 at	 21	 and	 55	 DAS.	

Intercultural	 operations	 were	 done	 to	 ensure	 normal	

growth	of	the	crop.	The	crop	was	harvested	when	they	

attained	 full	 maturity.	 The	 crop	 was	 harvested	 on	 24	

March,	2010	and	28	March	2011.	Crop	of	all	 the	unit	

plots	did	not	mature	at	the	same	time	due	to	variation	

of	 nitrogen	 level.	 The	 crop	 receiving	 lower	 dose	 of	 N	

fertilizer	matured	5-7	days	earlier	 than	 the	crop	which	

received	 higher	 doses	 of	 N.	 Data	 on	 yield	 and	 yield	

contributing	 characters	 of	 mungbean,	 black	 gram,	

T.aman	 rice	 and	 wheat	 were	 recorded.	 Observations	

were	 made	 on	 yield	 components	 from	 10	 randomly	

selected	 plants	 per	 plot.	 All	 the	 data	were	 statistically	

analyzed	following	the	F-test	and	the	mean	comparisons 

were	made	 by	 DMRT	 at	 5%	 level.	 (Gomez,	 K.A.	 and	

A.A.	Gomez.	1984)	Meanwhile	in	the	case	of	mungbean 

and	black	gram,	pair	T-test	was	followed	for	analysis.	

Results and Discussion

1. Brown manuring crops 

All	 the	 plant	 characters	 of	 two	 brown	manuring	 crops	

varied	significantly	except	number	of	plants	m-2	(Table	1). 

The	 plant	 height	 was	 higher	 in	 backgram	 (75.72	 cm)	

than	 mungbean	 (64.66	 cm).	 Similarly	 number	 of	

branches	 plant-1	 (3.17)	 and	 number	 of	 pods	 plant-1 

(84.40)	 were	 significantly	 higher	 in	 blackgram	 as	

compared	to	mungbean.	Contrary	higher	seed	number	

pod-1	 (10.70)	 and	 1000-seed	 weight	 (53.11	 g)	 were	

obtained	 in	 mungbeanthan	 blackgram.	 Variation	 of	

above	characters	might	be	due	to	genetic	control.		

Table 1	 Yield	 components	 of	 brown	manuring	 crops	

during	2010-2011	

Treatment	

No.	of	

plant	m-2

Plant	

height	

(cm)

No.	of	

branch

plant	-1

No.	of	

pod	

plant	-1

Seed	

pod-1
1000-

seed	

weight	

(g)

Mungbean 36.53 64.66 1.52 60.52 10.70 53.11

Blackgram 35.24 75.72 3.17 84.40 5.07 43.83

T-test NS * ** ** ** **

**	Significant	at	1%	level	of	probability
*	Significant	at	5%	level	of	probability

 

Both	 seed	 and	 Stover	 yield	 were	 found	 significant.	

Higher	 seed	 yield	 was	 found	 in	mungbean	 (1.35	 and	

1.27	 t	ha-1)	 in	both	 the	year	 than	blackgram.	Although	

number	 of	 pod	 plant-1	 was	 higher	 in	 blackgram	 the	

seeds	number	pod-1	and	1000-seed	weight	were	found	

higher	 in	 mungbean	 and	 contributed	 to	 higher	 seed	

yield	(Table	2).	Again	higher	Stover	yield	was	obtained	

in	 blackgram	 for	 the	 both	 years.	 This	 result	 is	

supported	 by	 Ladha	 J.K.	 et	 al.	 (1988).	 They	 reported	

that	 cowpea,	 blackgram	 and	mungbean	 are	 potential	

grain	 legumes	 for	 rice-wheat	 systems,	 but	 only	

blackgram	is	 tolerant	 to	wet	soils.	Blackgram	has	high	

N-fixation	capacity	with	fast	growth	to	accumulate	large	

biomass,	 be	 easy	 to	 incorporate	 into	 soil,	 and	

decompose	rapidly.		
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Table 2	 Grain	 and	 Stover	 yield	 of	 brown	manuring		

crops	during	2009-2010	and	2010-2011	

Treatment	 2010-2011	 2009-2010	

Seed	yield	

(t	ha-1)

Stover	yield	

(t	ha-1)

Seed	yield	

(t	ha-1)

Stover	yield	

(t	ha-1)

Mungbean 1.27	 2.19	 1.35 2.27

Blackgram 0.94	 3.14	 1.05	 3.25

T-test ** ** ** **

**	Significant	at	1%	level	of	probability

2. T.aman (Low Land) rice 

2.1 Effect of brown manure on T. aman rice 

Number	 of	 effective	 tillers	 hill-1,	 number	 of	 grains	

panicle-1	and	grain	yield	were	significantly	influenced	by	

the	incorporation	of	brown	manure.	Weight	of	thousand	

grains	was	not	significantly	affected	by	brown	manures	

(Table	3).	In	the	year	2010-2011,	it	was	observed	that	

all	brown	manures	produced	similar	number	of	effective	

tillers	 hill-1,	 which	 was	 higher	 than	 that	 of	 seasonal	

fallow	 plots.	 The	 highest	 number	 of	 grains	 panicle-1 

(116)	 was	 produced	 by	 blackgram	 residue	 followed		 

by	 mungbean	 (108)	 and	 lowest	 on	 in	 seasonal		 

fallow	(100).	This	might	be	due	to	sufficient	amount	of	

nitrogen	and	other	nutrients	added	by	the	decomposition 

of	 Green	Manuring	 (GM)	 crops.	 These	 results	 are	 in	

agreement	 with	 the	 findings	 of	 Pramanik	 (2006)	 who	

reported	 that	 incorporation	 of	 legume	 residues	 in	 the	

soil	gave	higher	grains	panicle-1	in	T.	aman	rice.	

	 In	 2010-2011,	 the	 highest	 straw	 yield	 (5.23		 

t	 ha-1)	 was	 observed	 when	 blackgram	 residue	 was	

incorporated	in	the	soil	and	almost	similar	results	were	

exhibited	 by	mungbean.	 The	 lowest	 straw	 yield	 (4.67		 

t	 ha-1)	 was	 produced	 in	 the	 seasonal	 fallow	 (control)	

plots.	The	highest	grain	yield	(4.37	t	ha-1)	was	observed	

when	 blackgram	was	 incorporated	 in	 the	 soil.	 Almost	

similar	 performance	 was	 noticeable	 in	 mungbean.		 

This	 was	 due	 mainly	 to	 the	 improvement	 of	 yield	

components	 resulted	 from	 soil	 incorporation	 of	 green	

manures.	 The	 lowest	 grain	 yield	 (3.52	 t	 ha-1)	 was	

produced	 in	 seasonal	 fallow	 (control)	 plots.	 Almost	

similar	results	were	obtained	in	2009-2010.	These	results 

are	in	agreement	with	the	findings	of	Pramanik (2006).	

Table 3   Yield	and	yield	contributing	characters	of	transplanted	Aman	rice	as	affected	by	brown	manures		

Treatment

2010-2011 2009-2010

Plant	

height	

(cm)

	Effective	tiller	

hill-1	(No.)

Grains	panicle-1

(No.)

1000-grain	

wt	(	g)	

Grain	yield	

(t	ha-1)	

Straw	yield

	(t	ha-1)

Grain	yield	

(t	ha-1)

Straw	yield	

(t	ha-1)

Mungbean 89.91 8.30a 108b 22.16 4.19a	

(19.09%)

5.156a 4.36a	

(17.52%)

5.08

Blackgram 98.41 8.54a 116a 22.21 4.32a	

(22.72%)

5.237a	 4.55a	

(22.64%)

5.12

S.	fallow 94.22 7.25b 100c 21.86 3.52b 4.673b 3.71b 5.04

Level	of	significance NS 0.05 0.05 NS 0.05 0.05 0.05 NS

CV	(%) 15.74 9.37 10.38 6.61 7.65 10.21 5.51 6.77



28
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

2.2 Effect of nitrogen on T. aman rice 
Number	 of	 effective	 tillers	 hill-1,	 number	 of	 grains	
panicle-1,	 straw	 yield	 and	 grain	 yield	 of	 transplant	
Aman	rice	were	significantly	influenced	by	the	nitrogen	
level	 (Table	 4).	 All	 the	 crop	 characters	 were	 found	
better	 with	 the	 increasing	 rate	 of	 nitrogen.	 In	 2010-
2011,	maximum	number	 of	 effective	 tillers	 hill-1	 (8.66),	

grains	panicle-1	(113),	grain	yield	(4.63	t	ha-1)	and	straw	

yield	 (5.94	 t	 ha-1)	 were	 obtained	 when	 the	 crop	 was	

fertilized	 with	 120	 kg	 N	 ha-1	 which	 was	 statistically	

identical	 to	 80	 kg	 N	 ha-1	 followed	 by	 40	 kg	 N	 ha-1.	

Similar	 results	were	 reported	 in	 rice	by	Sarkaret	et al. 

(2004),	Pramanik	et al. (2004). 

Table 4   Yield	and	yield	contributing	characters	of	transplanted	aman	rice	as	affected	by	nitrogen	levels		

Treatment

2010-2011 2009-10

Plant	height

(cm)

Effective	tiller

hill-1	(No.)

Grains	panicle-1

(No.)

1000-grain	

wt	(g)	

Grain	yield	

(t	ha-1)	

Straw	yield

(t	ha-1)

Grain	yield

(t	ha-1)

Straw	yield	

(t	ha-1)

N
0

84.77c 6.93a 96c 21.66 3.04c 4.138c 3.35c 4.16d
N

40
94.08b 8.05ab 106b 22.14 3.93b

	(29.27%)

5.134b 3.98b

	(18.80%)

4.77c

N
80

98.05ab 8.39ab 112a 22.25 4.45a

	(46.38%)

5.36ab 4.59a

	(37.01%)

5.55b

N
120

99.80a 8.66a 113a 22.17 4.63a

	(52.30%)

5.94a 4.71a

	(40.59%)

5.84a

Level	of	significance 0.05 0.05 0.05 NS 0.05 0.05 0.05 0.05

CV	(%) 15.74 9.37 10.38 6.61 7.65 10.21 5.51 6.77

2.3 Combined effect of brown manure and nitrogen 

on T. aman rice 

Number	of	effective	tillers	hill-1,	number	grains	panicle-1, 

grain	yield	and	straw	yield	of	transplant	aman	rice	were	

significantly	influenced	by	the	combined	effect	of	brown	

manure	and	nitrogen	level	(Table	5).	Increasing	trends	

of	 yield	 attributes	 were	 obtained	 with	 higher	 levels		 

of	 nitrogen	 in	 all	 treatment	 combinations	 of	 the	

aforementioned	 parameters.	 Blackgram	 combination	

with	80	and	120	kg	N	ha-1	produced	statistically	higher	

and	 similar	 grain	 yield	 which	 was	 at	 par	 with	

mungbean.		

	 The	 lowest	 grain	 yield	 was	 observed	 in	 fallow	

(control)	 plots	 without	 nitrogen	 application.	 From	 the	

study,	 it	was	observed	 that	 blackgram	and	mungbean	

showed	better	performance	in	terms	of	grain	yield.	The	

variation	 of	 grain	 yield	 might	 be	 due	 to	 variation	 of	

amount	 of	 fresh	 biomass	 added	 during	 incorporation.	

The	brown	manuring	crops	with	application	of	nitrogen	

fertilizer	 always	produced	higher	 grain	 yield	 compared	

to	 crops	 not	 fertilized	 with	 nitrogen.	 Brown	 manure	

alone	can	substantially	increase	grain	yield.	As	80	and	

120	 kg	 N	 ha-1	 in	 combination	 with	 brown	 manures	

behaved		
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Table 5 Yield	and	yield	contributing	characters	of	T.aman	rice	as	affected	by	the	combined	effect	of	brown	manures	

and	nitrogen	levels		

Treatment

2010-2011 2009-2010

Plant	 height	

(cm)

Effective

tiller	 hill-1 

(No.)

Grains

panicle-1 

(No.)

1000	

grain	wt

	(g)	

Grain	

yield	

(t	ha-1)

Straw	

yield	

(t	ha-1)

Grain	

yield

(t	ha-1)

Straw

	yield	

(t	ha-1)

Mungbean N
0

82.51 7.02e 98c 21.51 3.28d 4.21de 3.84e 4.12ef

N
40

94.38 8.58bc 107b 22.43 4.26bc	

(29%)

5.23abcd 4.22cd	

(9.8%)

4.45e

N
80

98.88 8.77ab 113ab 22.31 4.57a

	(39%)

5.62abc 4.61ab

	(20%)

5.41b

N
120

101.12 8.88a 114a 22.52 4.66a

(42.07%)

5.89ab 4.79a	

(24%)

6.05a

Black	gram N
0

90.57 7.83d 109b 22.40 3.58cd 4.23cde 3.52f 4.41e

N
40

99.83 8.65bc 111b 22.29 4.27b

(19%)

5.59abc 4.14d

	(17.61%)

4.95cd

N
80

102.3 8.73ab 118a 21.78 4.70a

(31.28%)

5.49abc 4.68a

(32.95%)

5.34bc

N
120

100.93 8.89a 117a 23.60 4.75a	

(32%)

6.35a 4.86a	

(38%)

5.77ab

S.fallow

N
0

81.25 5.94f 80d 21.06 2.26e 3.57e 2.48g 3.96f

N
40

88.04 6.93e 99c 21.70 3.28d	

(45%)

4.58cde 3.56f	

(43.54%)

4.91d

N
80

92.98 7.69d 106bc 22.07 4.08c	

(80%)

4.97bcd 4.30bcd	

(73.38%)

5.91a

N
120

97.35 8.30c 108b 22.22 4.48ab

(98%)

5.57abc 4.50bc	

(81.45%)

5.69ab

Level	of	significance 0.05 0.05 0.05 NS 0.05 0.05 0.05 0.05

CV	(%) 15.74 9.37 10.38 6.61 7.65 10.21 5.51 6.77

in	the	similar	manner	in	respect	of	grain	yield,	therefore	

40	 kg	N	 ha-1	may	 be	 reduce	 to	 transplant	 aman	 rice.	

The	seasonal	 fallow	plots	 fertilized	with	120	kg	N	ha-1	

were	 same	 as	 80	 kg	 N	 ha-1	 in	 combination	 with	

manures	 in	 respect	 of	 grain	 yield.	 Therefore,	 40	 kg	

Nha-1	can	be	saved	when	incorporating	a	legume	crop	

in	what-fallow-T.aman	rice	cropping	pattern.	

3. Wheat crop 
3.1 Effect of brown manure on wheat  
No	 effect	 (Table	 6)	 of	 brown	manuring	was	 observed		 
in	 yield	 and	 yield	 attributes	of	wheat	 crop.	There	was	
no	significant	different	between	residual	effect	and	yield	
and	 yield	 contributing	 cahracters	 of	 wheat.	 It	 might		 
be	due	to	rapid	break	down	of	organic	matter	obtained	
from	 brown	manuring	 crops	 due	 to	 high	 temperature,	
low	PH,	high	humidity,	erratic	rainfall	etc.	These	results	
are	 in	 agreement	 with	 the	 findings	 of	 Sharma	 et al. 
(1995). 
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Table 6		Yield	and	yield	contributing	characters	of	wheat	as	affected	by	residual	effect	of	brown	manure		

Treatment

2010-2011 2009-2010

Tiller

Plant	-1

Effective	tiller

plant-1	(No.)

Grain	

spike-1

(No.)	

1000-	grain

	wt	(g)

Grain	yield

(t	ha-1)

Straw	yield

(t	ha-1)

Grain	yield	

(t	ha-1)

Straw	yield

(t	ha-1)

Mungbean 3.15b 2.98b 33.31 39.86 2.86 4.19 3.27 4.27

Blackgram 3.24a 3.07a 34.72 40.17 2.97 4.32 3.32 4.39

S.fallow 3.11c 2.96c 33.21 39.35 2.83 4.06 3.21 4.16

Level	of	significance 0.05 0.05 NS NS NS NS NS NS

CV	(%) 7.34 8.57 0.03584 4.60 5.93 11.33 4.37 3.47

Conclusion

	 From	the	above	discussion,	it	was	observed	that	

mungbean	 showed	 better	 performance	 among	 the	

brown	manures	 in	 terms	 of	 seed	 yield	 but	 blackgram	

was	 better	 in	 respect	 biomass	 yield.	 However,	

incorporation	 of	 mungbean	 or	 blackgram	 between	

wheat	and	wet	season	rice	can	reduce	N-fertilizer	use	

for	 rice	 crop.	 It	 is	 also	 important	 for	 improving	 soil	

fertility.	Hence,	it	is	advocated	to	use	on	legume	crops	

in	the	pattern.	
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บทคัดย่อ

 การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในระบบการตลาดของข้าวโพดข้าวเหนียวตำบลหนองบัว	 อำเภอ

บ้านฝาง	 จังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่มีการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวมานานหลายปี	 รวมทั้งมีการจัดการที่ดินที่เอื้อต่อ

การปลูกและได้ข้าวโพดฝักสดที่มีคุณภาพดีต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 โดยรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว,	

พ่อค้าคนกลาง,	พ่อค้าขายส่ง,	พ่อค้าขายปลีก	และผู้บริโภค	ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	และการสังเกต	แล้วทำการ

วิเคราะห์ทั้งข้อมูลเชิงประจักษ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผลการศึกษาพบว่า	เกษตรกรสร้างกลยุทธ์การตลาดด้วยตนเองโดยการใช้

ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย	 กล่าวคือ	 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจะขายผลผลิตที่ซุ้มร้านค้าริมทางด้วยตนเอง	 ควบคู่ไปกับ	 

การขายส่งหรือขายปลีกที่ตลาดในตัวเมืองขอนแก่น	 และตลาดในอำเภอใกล้เคียง	 ตลอดจนขายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางใน

พื้นที่หรือนอกพื้นที่	 โดยเกษตรกรจะขายผลผลิตที่เป็นฝักสด	หรือฝักต้ม	หรือทั้งสองอย่างซึ่งจะขึ้นอยู่กับตลาดที่ขาย	สำหรับใน

ช่วงฤดูที่การผลิตมีน้อยจะมีการซื้อข้าวโพดฝักสดจากจังหวัดอื่นผ่านพ่อค้าคนกลางมาจำหน่ายเพื่อรักษาตลาดไว้	 โดยทั่วไป

เกษตรกรมักจะขายผลผลิตผ่านช่องทางการตลาดหลายช่องทาง	 แต่การขายที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด	 คือ	 ขายให้กับผู้บริโภค

โดยตรง	 เกษตรกรมีกลยุทธ์จัดการข้าวโพดฝักสดและผลผลิตภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน	 เช่น	 ภาวะผลผลิตล้นตลาด,	 ตลาดมี

ความต้องการสูง,	 ครัวเรือนมีแรงงานจำกัด,	 ปัญหาฤดูกาล	 เป็นต้น	 ด้วยกลยุทธ์การจัดการที่ดีในด้านการผลิตและการตลาด	

ประกอบกับการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก	 และการมีช่องการตลาดที่หลากหลายร่วมกับคุณภาพผลผลิต	 ทำให้ระบบ	 

การตลาดของข้าวโพดข้าวเหนียวเกิดความยั่งยืน	

คำสำคัญ :	ข้าวโพดข้าวเหนียว	/	ช่องทางการตลาด	/	ความยั่งยืน	

ABSTRACT

 The	 study	 was	 performed	 with	 an	 aim	 to	 elucidate	 the	 marketing	 system	 of	 sticky	 corn	 at	 Nong	 Bua		 

sub-district,	Ban	Fang	district,	Khon	Kaen	Province,	Northeast	Thailand.	Farmers	of	 the	area	have	been	practicing	

sticky	corn	production	for	many	years	 including	 land	management	 to	crop	maintenance	and	finally	harvesting	good	

quality	 of	 green	 ears	 for	 year	 round	 continuous	 supply.	 Data	 were	 collected	 from	 sticky	 corn	 growing	 farmers,	

middlemen,	wholesalers,	retailers	and	consumers.	The	techniques	of	semi-structured	interview	and	observations	were	

applied.	Empirical	and	documentary	analyses	were	administrated.	Finding	reveals	that	the	farmers	have	created	their	

own	marketing	 strategies	 by	 employing	 various	marketing	 channels.	 The	 growers	 sell	 their	 products	 to	 roadside	

shops	by	themselves,	to	both	wholesale	and	retail	markets	at	Khon	Kaen	city	and	to	other	districts	and	to	middlemen	

both	 in	 the	area	and	outside.	They	sell	 their	products	as	 fresh	or	boiled	or	both	depending	on	 the	market	places.		 
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At	low	production	season	they	also	get	fresh	ears	from	other	provinces	through	middlemen	to	continue	the	system.	

Farmers	 usually	 sell	 their	 product	 through	many	 channels	 but	 gain	maximum	 benefit	 from	 selling	 to	 consumers	

directly.	 Farmers	 have	management	 strategies	 to	 get	 fresh	 ears	 and	 supply	 to	markets	 under	 different	 conditions	

such	as,	oversupply,	peak	period	of	demand,	household	labor	limitation,	seasonal	problems	etc.	Good	management	

strategies	of	production	and	marketing,	 involvement	of	many	stakeholders	and	diversified	marketing	channels	along	

with	quality	product	made	the	system	sustainable.	

Keywords :	Sticky	Corn	/	Marketing	Channels	/	Sustainability	

Introduction

 Corn	 or	 maize	 (Zea mays	 L)	 originated	 from	
South	 of	 America,	 is	 the	 world’s	 first	 cereal	 crop	 in	
terms	 of	 annual	 production. (FAOSTAT.	 2010).	 It	 is	 a	
staple	 food	 of	 people	 in	 America,	 Africa,	 and	 of	
livestock	worldwide.	A	large	portion	of	maize	crops	are	
grown	for	the	purposes	other	than	human	consumption-
livestock	feed	and	bio-fuel	production.	In	Thailand	total	
corn	 growing	area	was	1.14	million	 hectares	 of	which	
46	 thousand	 hectares	 were	 for	 sweet	 corn	 and	 36	
thousand	 hectares	 were	 for	 baby	 corn	 in	 2010.	
(Agriculture	 Information	Center.	 2011)	Commonly	 corn	
is	 a	 grain	 crop	 and	 is	 harvested	 as	 matured.	 But	 a	
considerable	portion	of	corn	is	consumed	by	people	as	
fresh	worldwide	like,	sweet	corn,	baby	corn,	sticky	corn	
and	boiled	or	grilled	immature	corn.	In	Thailand	people	
usually	 consume	 baby	 corn	 as	 vegetable	 while	 sweet	
and	 sticky	 corn	 as	 boiled	 or	 grilled.	 Baby	 corn	 and	
sweet	corn	have	a	wider	range	of	markets,	while	sticky	
corn	has	only	niche	markets.	Sticky	corn	is	increasingly	
important	 in	 local	 markets	 in	 Thailand	 and	 also	
important	in	other	countries	in	Asia	like	China,	Vietnam,	
Laos	and	Korea.	(Thongnarin,	N.	et	al	2008)	Kesornkeaw,		 
P.,	et	al.	2009)	It	has	high	protein	content,	easy	to	grow	
and	needs	shorter	period	to	get	return.	Input	demand	of	
sticky	 corn	 is	 also	 lower	 than	 cereal	 corn.	 All	 sticky	
corn	 produced	 in	 Thailand	 is	 consumed	 domestically,	
no	 export	 to	 other	 country.	 Approximately	 80,000	 rai	
(1,600	m2)	 of	 cropland	 is	 occupied	 by	 sticky	 corn	 of	
which	41	per	cent	is	in	Northeast,	27	per	cent	in	North	

and	 16.5	 per	 cent	 in	West.	 (Department	 of	Marketing 

organization	 for	 Farmers.	 Ministry	 of	 Agriculture	 and	
Cooperatives.	 2012)	 Nong	 Bua	 sub-district	 under	 Ban	
Fang	district	is	very	close	to	Khon	Kaen	city	and	sticky	
corn	 is	 an	 important	 farm	 enterprise	 of	 the	 village	
farmers.	 Marketing	 system	 of	 an	 enterprise	 is	 very	
important.	 Farmers	 of	 this	 area	 have	 been	 growing	
sticky	corn	for	long	time	and	they	passes	through	many	
economic	 changes.	 People	 are	 generally	 concerned	
with	 the	 economic	 value	 of	 sweet	 corn,	 baby	 corn	 or	
corn	for	animal	feed,	but	nobody	think	about	the	sticky	
corn.	 How	 or	 why	 farmers	 continue	 this	 enterprise	
successfully	 for	many	 years.	 Few	 studies	 have	 been	
done	 with	 the	 production	 system	 of	 Nong	 Bua	 sticky	
corn,	but	no	study	with	the	marketing	system.		

Objective 

 The	study	was	performed	with	an	aim	to	identify	
the	marketing	channels	of	Nong	Bua	sticky	corn	and	to	
investigate	the	sustainability	of	the	marketing	system.		

Methodology
 The	 study	was	 conducted	 at	Nong	Bua	 village	
under	 Nong	 Bua	 sub-district,	 Ban	 Fang	 district,	 Khon	
Kaen	 Province,	 Northeast	 Thailand.	 Location	 of	 the	
village	 is	 16°28’7.26”	 N	 latitude	 and	 102°36’43.93”		 
E	 longitude.	The	village	 is	situated	27	kilometers	west	
of	Khon	Kaen	 city.	 The	Maliwan	 road	passes	 through	
the	village.	Data	were	collected	from	District	Agriculture	
Extension	 office,	 Tambon	 Administrative	Office,	 sticky	
corn	growing	farmers,	middlemen,	wholesalers,	retailers	
and	 consumers.	 The	 techniques	 of	 semi-structured	
interview	and	observations	were	applied.	Physiographic, 

natural	 resources	 and	 infrastructure	 of	 the	 sticky	 corn	
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growing	 area,	 corn	 plots,	 some	of	 crop	managements	

including	irrigation	systems	and	different	market	places	

were	 observed.	 Empirical	 and	 documentary	 analyses	

were	administrated.	

Results

History of corn production and marketing in Nong Bua 

	 In	 this	 area	 villagers	 have	been	growing	 sticky	

corn	 for	many	years.	They	used	 to	harvest,	store	and	

carry	mature	ears	as	boiled	 to	eat	when	 they	went	 to	

paddy	 field	 for	 cultivation.	 Sometimes	 they	 ate	 boiled	

ears	 just	 after	 returning	 from	 rice	 field	 for	 instant	

energy.	About	30	years	ago	they	started	to	use	corn	for	

commercial	 purpose;	 used	 to	 sell	 boiled	ears	 to	Khon	

Kaen	markets	and	nearby	district	markets.	In	1993	two	

farmers	started	to	sell	boiled	green	corn	to	the	roadside	

of	Maliwan	road	near	their	corn	fields.	In	the	next	year	

many	 farmers	 followed	 them	and	started	 to	sell	boiled	

ears	 on	 the	 roadside.	 At	 that	 time	 the	 road	 was		 

two-lanes	 and	 was	 dangerous	 for	 accident.	 In	 1998	

district	Agriculture	Extension	Office	introduced	the	idea	

of	group	formation	to	get	support	from	the	Government	

and	a	group	of	115	members	was	formed.	They	raised	

a	fund	with	Bt.	1000	stock	money	each	and	the	number	

of	 group	 members	 reduced	 to	 80.	 They	 spend	 Bt.	

40,000	 for	 expansion	 of	 roadside	 for	 safer	marketing	

with	assistance	 from	district	administrative	office.	They	

extend	 the	 roadside	 like	 a	 parallel	 lane	 structure	 and	

set	 up	 their	 corn	 shops	 in	 the	 new	 extension.	 But	

problem	was	 that	 the	consumer	drove	 through	without	

seeing	 the	 shops	 as	 it	 was	 not	 along	 the	main	 road.	

Ten	years	ago	Government	expanded	the	road	to	four-

lanes.	 The	 corn	 groups	 requested	 the	Government	 to	

expand	the	roadside	area	for	car	parking.	Government	

allocated	 a	 fund	 to	 expand	 170	m2	 of	 roadside.	 The	

roads	 authority	 constructed	 a	 U-turn	 of	 the	 area	 and	

this	 created	 an	 extra	 opportunity	 for	 the	 corn	 sellers.	

The	 corn	 sellers	 set	 up	 their	 shops	 in	 this	 expanded	

roadside	and	the	previous	parking	problem	was	solved.	

The	 group	was	 registered	 in	Community	Enterprise	 in	

2008	as	 “Nong	Bua	Fresh	Ear	Farmers’	Group,	Nong	

Bua	sub-district,	Ban	Fang	District”.		

Corn production system in Nong Bua 

	 Corn	growing	farmers	try	to	grow	sticky	corn	the	

whole	 year	 round	 to	maintain	 a	 continuous	 supply	 of	

fresh	ears.	But	due	to	seasonal	constraint	and	scarcity	

of	 irrigation	 water	 in	 the	 dry	 season	 they	 can’t	 grow		 

it	 round	 the	 year	 randomly.	 In	 the	 rainy	 season	

availability	 of	 suitable	 land	 for	 corn	 growing	 is	 very	

limited	 due	 to	 high	 soil	 moisture	 or	 rain.	 In	 the	 wet	

season	 those	 farmers	 who	 have	 only	 highland	 can	

grow	corn.	Pest	and	diseases	infestation	is	also	high	in	

rainy	 season.	 In	 the	 late	 dry	 period	 there	 is	 an	 acute	

scarcity	 of	 irrigation	 water	 for	 corn	 growing.	 They	

usually	started	 to	plant	 in	October	and	continue	up	 to	

January	 or	 February	 if	 irrigation	 water	 is	 available.	

Farmers	grow	most	of	their	corns	in	the	rice	field.	The	

peak	planting	 time	 is	 after	wet	 season	 rice	harvesting	

i.e.	November	 to	December.	Farmers	divide	 their	corn	

plots	 into	 several	 subplots	 and	 plant	 seeds	 in	 an	

interval	 of	 one	 or	 two	 weeks	 to	 harvest	 green	 ears	

continuously.	 They	 can	 grow	 corn	 in	 the	 same	 plots	

more	 than	 once	 if	 irrigation	 water	 is	 available.	 In	 the	

rice	 field	 yield	 of	 second	 crop	 is	 usually	 lower	 as	

compared	 to	 first	 crop	 as	 the	 later	 one	 faces	 water	

shortage.	 After	 land	 preparation	 farmers	 plant	 2-3	

seeds	 in	 a	 hill.	 If	 all	 the	 emerged	 seedlings	 have	

enough	vigor	they	let	all	to	grow,	but	if	some	are	week	

they	 pull	 them	out	 to	maintain	 uniform	ear	 size.	 They	

use	one	kilogram	of	seeds	for	one	rai	(6.25	rai	 is	one	

hectare)	of	land.	From	the	same	area	they	can	harvest	

700-1100	 kilograms	 of	 green	 ears,	 depending	 on	

growing	season	and	management.		

	 The	 corn	 growers	 of	 this	 area	 used	 to	 grow	

Nong	Bua	variety,	a	 local	one	which	was	sticky/waxy,	

and	 delicious	 in	 taste.	 But	 six-seven	 years	 ago	 they	

faced	weak	stem	and	downy	mildew	problems	as	they	

used	this	variety	for	long	time	without	any	improvement. 
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In	 2004	 first	 they	 used	 variety	 red	 arrow	 852	 from		 

East-West	Seed	Company,	then	White	Pum-pai	variety	

from	CP	Company	and	Neaw-Muang-Tam	 (sticky	with	

purple	 spots)	 variety	 from	 Syngenta	 Company.	White	

Pum-pai	was	sticky	and	similar	to	Nong	Bua	variety.	All	

the	 three	 varieties	 are	 resistant	 to	 downy	 mildew	

(Peronosclerospora philippinensis) (Titatarn,	 S.	 1976)		

and	usually	bears	single	ear	per	plant.	Now	most	of	the	

farmers	grow	Neaw-Muang-Tam	variety	because	it	has	

better	 taste;	 it	 is	 sweeter	 than	White	 Pum-pai	 variety	

and	number	of	seeds	per	cob	is	higher	as	compared	to	

other	 varieties.	 Farmers	 use	 inorganic	 fertilizers	 and	

pesticides	 if	 necessary.	They	 try	 to	 limit	 pesticide	use	

only	at	early	stage	due	to	maintain	food	quality.	Some	

farmers	also	 try	 to	control	pest	and	diseases	by	using	

homemade	 organic	 pesticides.	 Sometimes	 Agriculture	

Extension	 Office	 helps	 them	 to	 use	 bio-agents	 to	

control	pest	and	disease.	Farmers	harvest	 fresh	green	

ears	 after	 60-68	 days	 of	 planting	 depending	 on	 soil	

moisture	 and	 growing	 season.	 They	 touch	 ears	 and	

observe	the	color	of	ears,	tassel	and	silk	to	understand	

the	 harvesting	 time.	 They	 harvest	 green	 ears	 after		 

17-18	days	of	silk	emergence.		

Green corn processing system 

	 Corn	growing	farmers	(must	be	group	member)	

who	sell	on	 the	 roadside	shops	harvest	green	ears	at	

04.00-05.00	am	and	remove	unnecessary	husk	and	boil	

with	 salt	 at	 06.00-07.00	 am	 and	 sell.	 They	 use	 the	

strategy	 of	 boil-sale-boil-sale	 to	 supply	 warm	 ears	 to	

consumer	 whole	 day.	 They	 use	 polythene	 bags	 for	

packaging	 boiled	 ears.	 But	 farmers,	 who	 sale	 in	 the	

Bang	Lum	Poo	market,	Khon	Kaen	city	as	wholesaler	

harvest	 ears	 from	 morning	 to	 afternoon,	 remove	

unnecessary	 husk,	 make	 grade	 and	 prepare	 to	 boil.	

They	 started	 boiling	 at	 10.00-11.00	 pm.	 After	 boiling	

they	 package	 it	 in	 double	 sacks	 to	 keep	 it	 warm	 and	

start	 for	 the	market	at	02.00	am	by	village	truck	or	by	

their	own	pick-up	truck	and	sell	up	to	05.00	am.	Then	

retailers	 sell	 it	 by	 packing	 with	 polythene	 bags.	 They 

usually	pack	3-5	ears	in	a	bag	depending	on	grade	or	

size	and	keep	it	inside	bucket	or	double	sack	to	keep	it	

warm	for	several	hours.		

Marketing channels of Nong Bua corn  

	 Marketing	channels	and	their	inter-connection	is	

presented	in	Fig.	1.	Corn	growing	farmers	in	Nong	Bua	

don’t	rely	on	one	or	two	marketing	channels.	They	have	

many	marketing	 channels	 and	 different	markets.	 They	

get	 green	 ears	 from	 their	 own	 plots,	 neighbors,	 and	

farmers	 in	 the	 nearby	 villages	 and	 also	 from	 other	

province.	Some	middlemen	in	the	village	provide	seeds	

to	 nearby	 village	 farmers	 to	 grow	 corn	 and	 buy	 from	

them	 like	 contact	 growers.	 Farmers	 paid	 the	 price	 of	

seed	when	they	sell	their	produce.	In	the	rainy	season	

when	 corn	 production	 is	 very	 low	 villagers	 get	 green	

ears	 from	 some	 middlemen	 who	 pass	 through	 the	

village	 with	 corn	 from	 Chaiyaphum	 Province.	 They	

follow	 different	 marketing	 channels.	 Corn	 growing	

farmers	who	are	group	members,	willing	to	sell	on	the	

roadside	 (Maliwan	 Road)	 in	 the	 village,	 sell	 mostly	

boiled	ears	and	also	some	fresh	ears.	Both	group	and		 

non-group	 farmers	 sell	 boiled	 ears	 to	 Bang	 Lum	Poo	

market	 in	 Khon	 Kaen	 city	 to	 both	 wholesalers	 and	

retailers.	Retailers	in	Bang	Lum	Poo	and	different	local	

markets	like,	night	market	in	Khon	Kaen	University	buy	

from	 these	wholesalers	and	sell	 it	 to	consumers.	Both	

group	 and	 non-group	 farmers	 sell	 fresh	 ears	 to	

middlemen.	 Middlemen	 are	 corn	 group	 farmers	 or	

people	in	the	village	or	outside	of	the	village	like,	Ban-	

Sa-Kaew	 and	 Ban	 Kok-Sri	 and	 nearby	 district	 like,	

Chum	Phae.	Some	middlemen	sell	some	of	 their	ears	

as	 boiled	 to	 the	 wholesaler	 in	 the	 Bang	 Lum	 Poo	

market,	 to	retailers	outside	village	markets	 like,	Khum-

Hi,	Nohn-Chai,	walking	roadside	market	and	to	hawkers	

in	 other	 districts	 like,	 Pra	 Yuen	 and	 Nam	 Phong	

districts.	These	middlemen	also	sell	fresh	green	ears	to	

wholesalers	 in	 Ban	 Sa-Kaew,	 Ban	 Kok-Sri	 and	Chum	

Phae	district	and	to	retailers	 in	Ban	Phai	district,	Nam	

Phong	 districts,	 Mancha	 Khiri	 district,	 Chum	 Phae 
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Fig.1	 Marketing	 system	of	 sticky	 corn	at	Nong	Bua	village,	Nong	Bua	sub-district,	Ban	Fang	district,	Khon	Kaen	 
	 Province		
																			 Indicates	pathway	of	boiled	ears
         	 Indicates	pathway	of	fresh	ears

district	and	Khon	Kaen	markets.	In	the	peak	production	

period	 if	 the	 entire	 product	 can’t	 be	 sold	 by	 these	

channels	 the	middlemen	 sell	 excess	 fresh	 ears	 to	 Sri	

Meuang	Thong	market	(provincial	agricultural	wholesale	

market)	in	Khon	Kaen	city.		

	 When	production	 is	 low	 like	 in	 the	wet	 season	

they	get	 fresh	ears	 from	other	provinces	and	 it	enters	

into	 these	 marketing	 channels	 (Figure	 1).	 Some	

growers	 in	 the	 vil lage	 when	 they	 have	 surplus	

production	 and	 enough	 time	 they	 use	 tri-wheel	

motorcycle	 to	 go	 around	 and	 sell	 boiled	 ears	 like	 a	

hawker.	 Corn	 growers	 wait	 eagerly	 for	 the	 time	 of	

Songkran	festival,	New	Year	festival	and	agriculture	fair	

at	 Khon	 Kaen	 University	 because	 these	 are	 peak	

selling	period	of	Nong	Bua	sticky	corn.	Sometimes	they	

sell	 boiled	 ears	 by	 order.	 People	 ordered	 for	 boiled	

ears	as	gift	for	their	relatives.		

Price variation  

	 Price	variation	of	sticky	corn	at	Nong	Bua	varies	

due	to	growing	season,	volume	of	production,	marketing 

channels	and	level	of	sellers	and	whether	 it	 is	sold	as	

fresh	or	boiled.	Farmers	get	6,000-9,000	Bt.	 from	one	

rai	 of	 sticky	 corn	 (use	 one	 kg	 of	 seeds	 in	 one	 rai	 of	

land)	in	wet	season	while	in	dry	period	they	get	3,000-

5,000	Bt.	from	the	same	sticky	corn,	when	they	sell	by	

lot	in	plot.	When	they	sell	fresh	corn	by	weight	they	get	

12-16	Bt.	in	wet	season	and	7-8	Bt.	in	dry	season	from	

each	 kilogram	 of	 fresh	 ears.	 This	 seasonal	 price	

variation	occurs	because	in	wet	season	they	have	very	

little	amount	of	land	suitable	for	sticky	corn	growing	and	

ultimately	they	can	produce	a	low	amount	of	ears.	It	is	

common	in	open	marketing	system	that	when	supply	is	

low	price	goes	up	and	when	supply	 is	high	price	 falls	

down.	Price	of	 boiled	ears	 in	wholesale	market	 is	 15,	
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10	and	7	Bt.	 per	 three	 large,	medium	and	 small	 ears	

respectively.	 In	 wholesaler	 and	 retailer	 market	 price	

does	not	 very	 too	much	due	 to	 variation	 in	 supply.	 In	

retailer	market	they	try	to	fix	20	Bt.	for	each	packet	of	

boiled	ears;	one	packet	contains	3	 large	or	4	medium	

or	5-7	small	ears.	Some	 retailers	 if	 they	have	enough	

time	and	high	supply	of	sticky	corn	they	go	out	nearby	

villages	 or	 nearby	 sub-district	 to	 hawk	 by	 tri-wheel	

motorcycle	and	sell	10	Bt.	each	packet.		

Marketing strategy 

	 Corn	 growers	 in	 the	 village	 followed	 different	

marketing	strategies.	They	sell	their	products	both	fresh	

and	boiled	by	themselves	to	consumer	or	to	middlemen	

or	wholesalers.	They	sell	green	ears	based	on	plot	or	

weight.	Farmers	sell	 to	middlemen,	both	 in	 the	village	

or	 outside	 the	 village	 as	 lot	 in	 the	 plot	 or	 after	

harvesting	 green	 ears.	 When	 selling	 by	 weight	 to	

middlemen,	 they	harvest	by	 themselves	and	paid	after	

harvesting	 of	 green	 ears	 or	 after	 selling	 it.	 Some	

growers	 harvest	 green	 ears	 first	 and	 then	 sell	 to	

middlemen	 by	weight.	 Some	middlemen	 in	 the	 village	

supply	seeds	 to	nearby	village	 farmers.	Farmers	grow	

corn	as	contact	growers	and	sell	 their	products	 to	 the	

same	middlemen	 and	 the	 cost	 of	 seeds	 provided	 in	

advance	 is	 deducted.	Middlemen	 also	 follow	 different	

strategies.	 They	 sell	 corn	 fresh	 or	 boiled	 or	 both	 to	

wholesaler	or	retailers	or	to	both	in	different	markets.	In	

the	peak	growing	season,	if	oversupply,	the	middlemen	

sell	green	ears	 to	provincial	wholesale	market.	Not	all	

corn	growers	always	follow	every	marketing	channel.	It	

depends	on	the	growing	season,	volume	of	production,	

labor	 availability,	 he/she	 can	 be	 corn	 growers	 or	

wholesaler	or	act	as	both,	whether	the	grower	is	a	corn	

group	member	or	not.	Even	a	corn	group	member	if	he/

she	 has	 not	 enough	 labor	 or	 time,	 they	 prefer	 to	 sell	

their	 products	 to	 Bang	 Lum	 Poo	 market	 or	 to	

middlemen	than	roadside	shop.		

Role of corn group in marketing of sticky corn 

	 In	 1998	 Nong	 Bua	 sticky	 corn	 group	 was	

formed.	 It	 is	 operated	 like	 a	 cooperative.	 They	 buy	

inputs	like	seeds,	fertilizers,	pesticides,	polythene	bags	

for	packaging	etc	and	sell	those	to	the	group	members	

with	 minimum	margin	 and	 collect	 rent	 from	 roadside	

shops	and	distributed	the	group	profit	among	the	group	

members.	They	used	to	make	planning	for	land	use	to	

control	 continuous	 supply	 of	 green	 ears	 and	 reduce	

over	 supply.	But	 now	 the	group	has	only	 control	 over	

the	 roadside	market.	 Those	 who	 are	 only	 corn	 group	

member	 can	 sell	 their	 corn	 in	 the	 roadside	 market.	

Other	 corn	 growers	 of	 this	 area	 can’t	 sell	 there.	Only	

group	members	 have	 their	 right	 to	 use	 the	 polythene	

bags	 having	 group’s	 logo	 for	 packaging	 boiled	 ears.	

Group	 has	 no	 control	 on	 price	 setting,	 volume	 of	

production,	marketing	channels,	input-output	distribution	

etc.	Farmers	grow	and	sell	by	themselves	according	to	

their	own	decision.		

Sustainability of the marketing system 

	 It	is	very	difficult	to	assess	the	sustainability	of	a	

marketing	 system	 because	 it	 is	 a	 dynamic	 process.	

Many	different	types	of	stakeholders	like,	corn	growers,	

middlemen,	 wholesalers,	 retailers,	 consumers	 are	

involved.	Every	stakeholder	has	their	own	strategies	to	

get	maximum	benefit	 from	 the	sticky	corn.	Farmers	of	

Nong	 Bua	 village	 have	 been	 growing	 corn	 for	 a	 long	

time,	 first	 for	 subsistence	 and	 then	 for	 commercial	

purpose.	Sticky	corn	production	area	is	 increasing	and	

farmers	 are	 using	 their	maximum	 available	 resources.	

Corn	 growers	 and	 sellers	 always	 try	 to	 maintain	 the	

quality	of	Nong	Bua	sticky	corn	and	 it	has	a	good	will	

in	 the	market,	actually	 it	 is	emerging	as	a	well	known	

brand.	 It	 has	 very	 good	 taste.	 Many	 farmers	 of	 this	

area	 have	 standard	 certificate	 (Q)	 from	 Ministry	 of	

Agriculture.	(Report.	2011)	Consumers	of	all	classes	like 

it	for	its	palatable	taste	and	freshness.	Corn	growers	in	

Nong	Bua	follow	some	strategies	to	supply	quality	green 

ears	round	the	year	continuously.	Farmers	have	their	own 
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plan	 year	 round	 growing.	 When	 production	 is	 low	

especially	 in	 the	rainy	season	they	receive	green	ears	

from	 other	 province	 to	 maintain	 continuous	 supply.	

When	 production	 is	 too	 high	 oversupply	 they	 find	 out	

different	sources	of	markets.	Sticky	corn	growers	of	the	

village	are	capable	to	sell	all	of	their	products	in	various	

marketing	channels	using	different	marketing	strategies.	

Corn	 growers	 can	 sell	 all	 of	 their	 products	 with	 a	

satisfactory	margin.	No	growers	loose	or	gain	very	less	

amount	 of	margin.	All	 corn	 sellers	 show	eagerness	 to	

Nong	Bua	sticky	corn	marketing.		

Discussion and Conclusion

	 Nong	Bua	sticky	corn	is	a	single	product	among	

farmers’	 different	 farm	 enterprises	 but	 marketing	

system	is	not	simple.	It	has	many	diversified	marketing	

channels,	involvement	of	different	types	of	stakeholders	

and	 various	markets.	 Some	 stakeholders	 play	 dual	 or	

more	 roles	 in	 the	 production	 and	marketing	 system.	

Every	 stakeholder	 has	 their	 own	marketing	 strategies.	

Farmers	 try	 to	grow	quality	and	 tasty	corns	 the	whole	

year	 round	 to	maintain	 continuous	 supply.	 No	 sellers	

rely	on	a	single	marketing	channel;	rather	 they	use	all	

possible	marketing	channels	when	they	need.	Everyone	

tries	to	maintain	quality	and	freshness.	Good	management 

strategies	of	production	and	marketing,	 involvement	of	

many	 stakeholders	 and	 diversified	marketing	 channels	

along	with	quality	product	made	the	system	sustainable. 
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจระบบการผลิตข้าวในที่ราบลุ่มโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก	 ได้เลือกหมู่บ้าน 

ซึ่งเป็นตัวแทนตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ราบลุ่มเวียงจันทน์	 คือ	 หมู่บ้านหนองพระยา	 หมู่บ้านลาดควาย	 และหมู่บ้าน 

บ่อเหล็ก	โดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaires)	กับกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	89	ราย	จากทั้งสามหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจระบบ 

การปลูกข้าว	 ส่วนใหญ่เกษตรกรมีกระบวนการปลูกข้าวที่คล้ายคลึงกัน	 คือ	 ปลูกข้าวครั้งเดียวในฤดูฝน	 และมีการจัดการนำโดย 

การทำคนันา	เกษตรกรเริม่ปลกูขา้วในเดอืนพฤษภาคมถงึมถินุายนขึน้อยูก่บัปรมิาณนำ้ฝนในแตล่ะปี	มกีารเตรยีมดนิเมือ่ความชืน้ 

ในดนิเหมาะสม	หลงัจากนัน้มกีารเตรยีมแปลงกลา้	และปกัดำเมือ่ตน้กลา้อาย	ุ3-4	สปัดาห	์มกีารใสปุ่ย๋รวมถงึการกำจดัวชัพชื	ศตัรพูชื	

และอื่นๆ	 จนกระทั่งเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนต้นเดือนธันวาคม	 (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ข้าวและวันปลูก) 

ทั้งสามหมู่บ้านมีผลผลิตข้าวตั้งแต่	 1.04–3.85	 ตันต่อเฮคตาร์	 มีค่าเฉลี่ย	 2.5	 ตันต่อเฮคตาร์	 (ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน	 ±	 0.59)	 

ผลผลิตเฉลี่ยของแต่ละหมู่บ้านไม่มีความแตกต่างกันมาก	(2.53,	2.48	และ	2.47	ตันต่อเฮคตาร์	ตามลำดับ)	แต่ผลผลิตส่วนใหญ่ 

ยังอยู่ในระดับต่ำ	ในขณที่ผลผลิตข้าวสูงสุดอยู่ที่	3.85	ตันต่อเฮคตาร์	ดังนั้น	จึงยังมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ด้วย 

การจัดการที่เหมาะสม	เช่น	การจัดการปุ๋ย	การลดความเสียหายจากการทำลายของหอยเชอรี่	และอื่นๆ

คำสำคัญ	:	ข้าว	/	พื้นที่ราบลุ่มอาศัยน้ำฝน	/	ผลผลิต	/	ระบบการปลูก	/	เวียงจันทน์

ABSTRACT

 This	 paper	 aimed	 to	 investigate	 rice	 production	 systems	 in	 rainfed	 lowland.	 Three	 villages	 namely	Nongphaya, 
Latkouy	 and	 Borlex	 were	 selected	 as	 representatives	 of	 the	 lowland	 in	 Vientiane	 plain,	 according	 to	 physical	 
characteristics.	A	 total	of	89	households	 from	 three	villages	were	selected	 for	 interview	by	using	questionnaires	 to	 
obtain	information	on	rice	cultivation	system.	Almost	all	farmers	interviewed	practice	similar	rice	production	process.	
Most	of	rainfed	rice	is	grown	in	bunded	paddy	fields	only	in	rainy	season,	beginning	in	May	or	June	depending	on	timing	
of	rainfall.	Land	preparation	starts	when	soil	moisture	is	favorable.	Then	seedbed	is	prepared	and	ready	for	seedling	
transplantation	after	three	to	four	weeks.	Fertilizer	application,	weeding	and	snail	controlling,	etc…	are	practiced	by	most	
of	the	farmers.	Harvesting	and	threshing	usually	occurred	during	October	to	early	December	(depending	on	varieties	
of	rice	and	transplanting	date).	The	rice	yield	from	all	of	three	villages	varied	from	1.04	to	3.85	t	ha-1,	with	an	overall	 
average	of	2.50	t	ha-1	(SD	=	±	0.59).	The	average	rice	yield	from	each	village	does	not	differ	much	in	village	(2.53,	2.48	
and	2.47	t	ha-1),	but	considered	to	be	as	lower	yield.	However,	the	highest	yield	was	3.85	t	ha-1.	Therefore,	there	is	
much	potential	to	increase	the	yield	through	proper	management	such	as	fertilizers	application	which	is	still	much	lower	
than	the	recommend	level,	reduction	from	golden	apple	snail	damage,	etc.

Keywords :	Rice	/	Rainfed		Lowland	/	Production	/	Cultivation	System	/	Vientiane	Plain
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Introduction

	 Lao	 PDR	 is	 primarily	 based	 on	 agriculture	 for	
her	economy.	The	development	policy,	the	government	
has	been	aiming	to	eradicate	poverty	and	move	beyond	
the	 category	 of	 least	 development	 country	 by	 the		 
year	 2020	 (NPEP.	 2003).	 To	 achieve	 this,	 the	
government	 has	 adopted	 the	 National	 Growth	 and	
Poverty	Eradication	Strategy.	The	first	period	of	current	
strategic	 objectives	 of	 agricultural	 development	 are	 to	
improve	 rural	 livelihoods,	 reduce	 vulnerability	 of	 poor	
households,	 and	 create	 opportunities	 for	 diversifying	
livelihoods	 through	 market	 orientation.	 On	 the	 other	
hand,	agricultural	 sector	has	changed	 rapidly	because	
farmers	 are	 making	 a	 transition	 from	 subsistence	 to	
commercial	 farming	 as	 the	 results	 of	 this	 strategy.	
(Sithong	et	al.	2006).	At	present,	the	change	of	this	rice	
policy	helps	farmers’	adoption	and	expansion	of	intensive 
agriculture	practices.	They	grow	various	economic	crops, 
including	maize,	 cassava,	 sugarcane,	 etc.,	 for	 sale	 to	
increase	their	family’s	income	(NAFRI.	2009).	

	 Moreover,	 rice	 is	 the	 one	 of	 most	 important		 
indicators	 determining	 the	 welfare	 status	 of	 the		 
Lao	 people.	 In	 the	 past,	 rice	 was	 commonly	 grown		 
mainly	for	domestic	consumption	only	(Schiller	et	al.	2006). 
Presently,	 rice	 is	 becoming	 the	 most	 households’	
security	 crop,	 which	 can	 ensure	 food	 security	 and	
improve	 cash	 income	 for	 the	 rural	 households.	
(Basnayake	et	al.	2006).	Thus,	 it	 is	considered	as	 the	
core	staple	food	and	as	economic	crop	in	Lao.	Beside	
this,	 rice	 is	 major	 crop	 grown	 in	 all	 regions	 of	 the	
country,	 its	 cultivation	 covers	more	 than	 80%	 of	 the	
total	cropped	area	and	approximately	80%	of	the	rice	is	
grown	 on	 the	 seven	 lowland	 plains	 adjacent	 to	 the	
Mekong	 River.	 Moreover,	 the	 rice	 production	 in	 Laos	
can	 be	 divided	 into	 3	 systems,	 including	 the	 rainfed	
lowland,	 irrigated	 lowland	 and	 upland	 rice,	 76%,	 11%	
and	 13%	 respectively	 (MAF.	 2009).	 Thus,	 rainfed	
lowland	rice	production	is	a	key	strategy	of	agricultural	
planning.	Therefore,	 to	achieving	 full	 self-sufficiency	 in	
rice	 at	 the	 national	 level	with	 increasing	 of	 population	
and	to	generate	exportable	surplus	by	2015	(MAF.	2010). 

and	 to	 respond	 to	 the	government	policy	by	achieving	
increase	rice	productivities	it	is	necessary	to	understand 
the	exiting	production	in	a	key	area	of	the	country.	

Research Method 
	 Information	 related	 to	 general	 feature	 of	 the	
Vientiane	 plain	 was	 obtained	 for	 secondary	 data.		 
The	 study	 was	 conducted	 in	 three	 villages	 namely	
Nongphaya,	 Latkouy	 and	 Borlex,	 in	 Xaithani	 district,	
Vientiane	 plain.	 Village	 selection	 was	 based	 on	 large	
planted	area	of	 rice	and	soil	 texture	characteristics.	 In	
each	 village	with	 3	 Key	 Informants	 (Village	 headman,	
long	experience	and	local	knowledgeable	farmers)	were	
selected	 for	 semi-structured	 interview	 in	 other	 to	
understand	 the	 village	 system.	 A	 total	 89	 households	
form	 all	 three	 villages	 were	 selected	 by	 stratify	
sampling	 (high	 and	 low	 yield	 households	 as	 identified	
by	village	headmen)	 for	 interview	by	questionnaires	 to	
obtain	information	on	rice	production	system.	Data	from	
SSI	 were	 analyzed	 by	 content	 analysis.	 Quantitative	
data	 were	 processed	 by	 computer	 using	 MS	 Excel	

program	such	as	percentages,	mean,	maximum-minimum 
values,	etc.	

Results and Discussion 

Characterization of Vientiane plain  

	 The	Vientiane	plain	 is	 located	between	 latitude	
17o47’00”–18o39’00”	N	and	between	longitude	102o22’00” 
–103o22’00”	E.	with	150	 to	200	meter	elevation	above	
sea	 level	 (SCCL.	 1997).	 Most	 of	 the	 rainfed	 lowland	
rice	areas	are	in	two	provinces	i.e.,	Vientiane	province	
and	 Vientiane	 capital	 with	 twelve	 districts.	 Xaithani	
district	 is	 represents	 of	Vientiane	plain,	 due	 to	 largest	
area	 of	 rice	 planting	 and	 covers	 three	 main	 soil	
textures;	 the	 major	 soil	 texture	 is	 sandy	 with	 small	
amount	of	clay.	There	are	three	classification	of	paddy	
fields;	 1)	 Upper	 terrace	 rice	 field,	 is	 facing	 frequent	
drought,	 uncertain	 rainfall,	 having	 sandy	 soil	 covering	
about	 61.8%	 of	 the	 rice	 area,	 2)	 Middle	 terrace		 
rice	 field,	 facing	 frequent	 shot	 duration	 flood	 and	

drought,	having	sandy	loam	soil	texture,	covering	about 
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31%	of	the	total	rice	field.	And	3)	Lower	terrace	paddy	

rice,	 facing	 frequent	 wet	 season	 flood	 covering	 quite	

high	heavy	clay	of	 content,	 covering	6.2%	of	 the	 total	

paddy	field.	(Table	1)	

Rice yield from each village  

	 According	 to	 the	 farmers	 interview,	 rice	 yield	

from	all	of	three	villages	varied	from	1.04	to	3.85	t	ha-1,	

with	 an	 overall	 average	 of	 2.50	 t	 ha-1	 (SD	 =	 ±	 0.59)	

(Table	2).	However,	 the	highest	 yield	was	3.85	 t	 ha-1.	

Therefore,	there	is	potential	to	increase	the	yield	through 

proper	management.		

Rice cultivation systems  

	 There	 are	 two	 rice	 cultivation	 systems	 in	 this	

area,	 rainfed	and	 irrigated	 rice	system.	Rainfed	 rice	 is	

cultivated	 in	 the	 wet	 season	 while	 irrigated	 rice	 is	

cultivated	 in	 dry	 season.	 In	 both	 systems,	 rice	 field	 is	

flooded	at	 least	 part	 of	 the	 growing	 season.	Cropping	

cycle	of	wet	season	rice	begins	at	end	of	May	or	June	

depending	 on	 rainfall,	 with	 the	 preparation	 of	 the	

nursery	 seedbed.	 After	 a	month,	 young	 seedlings	 are	

transplanted.	However,	transplanting	may	be	delayed	if	

the	wet	season	rain	 is	 late.	Harvesting	is	starting	from	

October	to	early	December	(depending	on	the	varieties	

of	 rice	and	planting	date).	During	 the	dry	 season,	 rice	

fields	are	often	grazed	by	livestock.	(Table	3)	 

Rice management practices  

	 Almost	 all	 farmers	 interviewed	 practice	 similar	

rice	 production	 process.	 Almost	 all	 the	 farmers	 plow	

their	main	fields	when	there	is	sufficient	moisture	in	the	

soil,	usually	2	to	4	weeks	before	transplanting.	The	field	

is	 plowed	 again	 to	 make	 soil	 puddle	 by	 harrowing.	

Farmers	apply	cow	manure	with	chemical	fertilizers;	the	

amount	 of	 fertilizer	 used	 and	 frequency	 of	 application	

often	depend	on	individual	farmers’	financial	resources.	

Rice cultivar  

	 There	 are	 several	 varieties	 of	 rice,	 used	 for		 

cultivation.	 However,	 it	 can	 be	 classified	 into	 three		 

different	 types,	 early,	medium	 and	 late	mature	 varieties, 

within	 each	 type	 of	 variety	 there	 are	 traditional	 and		 

improved	varieties.	Many	 farmers	grow	more	 than	 two	

different	varieties	in	a	cropping	year,	to	match	the	land	

types	 and	 water	 availability.	 Usually	 early-maturing	

varieties	 (flowering	 in	 middle	 to	 late	 September)	 are	

traditionally	grown	in	upper	terrace	where	water	supply	

is	 limited	 and	 uncertain.	 Medium	 and	 late-maturing	

varieties	 (flowering	 in	middle	 to	 late	October)	are	also	

typically	grown	in	the	lower	terrace	where	water	supply	

is	more	available.	Table	4	shows	 that	only	 two	 farmer	

in	 two	 villages	 (Latkouy,	 Borlex)	 can	 grow	 early	 and	

medium	varieties	due	to	the	topographical	condition.		

Land preparation 

	 Normally	 land	 preparation	 starts	 in	 May	 with		 

favorable	 rainfall.	 The	 farmers	 used	 hand	 tractors	 for	

plowing,	usually	at	about	15-20	cm	depth	with	two	time	

of	plowing.	Pand	and	Bhan9	found	that	rice	yields	were	

higher	and	weed	dry	matter	was	lower	with	deep	tillage	

(21-28	cm)	than	with	shallow	tillage	(7-14	cm).	According 

to	Boling10	rainfed	lowland	rice	yield	can	be	increased	

by	 the	 deep	 tillage	 because	 deep	 plowing	 conserves	

moisture	 and	 kill	 weeds.	 The	 first	 plowing	 is	 done	 to	

incorporate	rice	straw	and	other	plants	residues	into	the	

soil	 to	 hasten	 decomposition	 of	 plant	 materials,	 then	

they	 flood	 the	 field	 for	 two	 to	 three	 weeks	 to	 kill	 the	

insect	pests	and	weeds.	The	second	plowing	is	done	to	

turn	and	mix	 the	 soil	with	water	 and	 to	harrow	at	 the	

same	 time	 to	 produce	 soil	 puddling	 and	 land	 levelling.	

Thus,	 t imely	 of	 land	 preparation	 is	 important	 to		 

avoid	 delay	 in	 crop	 establishment	 and	 to	 enable	

decomposition	 of	 organic	material	 such	 as	 rice	 straw,	

crop	residues.		

Nursery management  

	 The	 lowland	 rice	 in	 this	 area	 is	 transplanted,	

usually	nursery	 is	done	 in	small	area	(about	5-10%	of	

total	 area	 to	 be	 planted)	 the	 average	 quantity	 of		 

rice	 seed	 sown	 in	 ricebed	 is	 about	 60-90	 kg	 ha-1,		 

seedlings	are	allowed	to	grow	for	24	to	30	days	before 
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transplantation	depending	on	the	rain.	Cattle	manure	is	

applied	before	or	at	the	same	time	of	land	preparation.	

Moreover,	 chemical	 fertilizer	 application	 is	 done		 

1	 or	 2	 days	 before	 young	 seedlings	 are	 removed	 for	

transplanting,	in	order	to	easily	pull	off	the	seedlings.		

Transplantation 

	 Very	few	farmers	have	been	trying	to	plant	rice	by 

broadcasting	due	to	labor	shortage.	Usually	transplantation 

is	done	 from	the	middle	 to	 late	July	with	proper	stage	

of	seedling	growth	(30	days)	is	preferred.	Three	to	five	

of	seedlings	per	hill	are	transplanted	at	about	15	x	15	cm 

or	 20	 x	 20	 cm	 spacing	 under	 normal	 condition	 with	

average	 population	 density	 of	 20	 to	 25	 hills	 per	 m2.	

Seedling	 is	 transplanted	manually	 by	 using	 household	

or	hire	labor	within	the	villages.		

Fertilizer application  

 The	most	common	fertilizers	available	commercially 

in	 the	 villages	 are	 N:P:K	 16:20:00	 and	 46:00:00	

(ureas).	Based	on	the	farmers	interview,	about	66%	of	

farmers	use	only	chemical	fertilizer,	28%	use	chemical	

fertilizer	 with	 cattle	 manure	 and	 17%	 use	 only	 cattle	

manure	 in	 their	 rice	 field	 (Table	 5).	 In	 their	 seedbed	

they	use	rice	husks	or	cattle	manure.		

	 Initially,	 1-2	 bags	 (1	 bag	 =	 50	 kg)	 of	 chemical	

fertilizer	 (16-20-00)	 is	 applied	 about	 10-15	 days	 after	

transplanting	 (DAT),	 Then	 around	 75	 DAT	 46-00-00	

fertilizer	is	applied.	However,	some	farmers	mix	different 

types	of	chemical	fertilizer	with	different	timing.	However,	

according	 to	Table	 6,	 average	of	 nutrient	 inputs	 in	 all	

three	 villages	 amounted	 25.65	 kg	 N,	 6.09	 kg	 P	 and	

1.49	kg	K	ha-1,	 illustrates	 that	most	of	 farmers	 in	 three	

villages	apply	N	at	 the	 rate	 less	 than	recommendation	

rate	(60	kg	N	ha-1)	for	the	rainfed	lowland	rice	production 

of	 the	 central	 part	 of	 Laos	 (Linquist	 and	 Sengxua.	

2011).	This	practice	might	contribute	to	low	yielding.		

Pests’ management  

	 The	Golden	apple	snail	 (Pomacea canaliculata) 

is	 the	most	 recent	 and	 common	 rice	 pest	 influencing	

yield	in	this	area	(Basilio	R.	1991)	reported	that	at	30	days   

after	 transplanting,	medium-sizes	 nails	 (2-3	 cm	 shell	

height)	 at	 a	 density	 of	 one	 and	 eight	 snails/m2	 had		 

reduced	 the	 number	 of	 t i l lers	 by	 19%	 and	 98%,	

respectively.	 Furthermore,	 0.5	 snails/m2	 cause	 6.5%	 and	

8.0	 snails/m2	 cause	 93%	missing	 rice	 hills.	 In	 order	 to	

avoid	 the	 damage	 from	 the	 golden	 apple	 snail	most	 of	

the	 farmers	use	more	 than	30	days	old	seedlings	and	

transplant	 with	 higher	 number	 of	 plants	 per	 hill.	 This	

might	provide	some	protection	or	reduce	damage	from	

the	snail	and	also	increase	rice	yield.	However,	40%	of	

farmers	 reduce	 snail	 damage	 by	 traditional	 practice	

(handpicking),	 16%	 applied	 insecticide,	 4%	 applied	

herbicide	 and	 41%	do	 not	 control	 the	 snail	 (Table	 7).	

(Halwart	M.	1994)	summarized	that	crop	establishment	

with	different	ages	of	 seedlings	and	different	numbers	

of	 seedlings	 per	 hill	 are	 considered	 as	 one	 of	 the		 

major	cultural	methods	for	controlling	snails.	Moreover,	

(Sanico	 et	 al.	 2001)	 founded	 that	 transplanting	 the	 of	

old	 seedlings	 (4-5	 weeks)	 at	 increase	 number	 of		 

seedling	 per	 hill	 could	 reduce	 snail	 damage	 in	 terms		 

of	missing	hills	and	minimized	yield	losses.	

Harvesting  

	 Proper	 management	 and	 timing	 of	 harvesting	

can	reduce	rice	yield	loss.	The	farmers	always	observe	

when	 80-85%	 of	 rice	 grains	 reach	 mature	 stage.	

Usually	 rainfed	 rice	 harvesting	 starts	 from	October	 to	

early	 December	 (depending	 on	 varieties	 and	 planting	

date)	 and	 most	 farmers	 harvest	 their	 rice	 manually	

(using	sickle)	using	household	or	hire	labor	within	their	

villages.	 Harvested	 rice	 is	 dry	 by	 the	 sun	 in	 the	 rice	

field	 for	 a	 few	 days	 before	 threshing.	 And	 usually	

threshing	 is	 done	 by	machine,	 but	 seed	 for	 the	 next	

season	 planting	 is	 threshed	manually.	 After	 threshing,	

rice	grains	with	12-14%	of	moisture	content	are	usually	

stored	in	small	rice	barns	to	protect	rodent	damage.		

Conclusion 

	 Management	practices	of	rainfed	lowland	rice	in	

Asian	countries;	Cambodia,	Thailand,	Nepal	(Fujisaka.	1990) 



42
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

are	 not	 differ	 much	 from	 the	 ones	 in	 Vientiane	 plain		 
of	Laos.	However,	 this	paper	show	that	a	combination	
of	physical,	methodological,	biological	and	technological	
factors	 influence	 rice	 cultivation	 practices	 and	 yield		 
of	 the	 Vientiane	 plain.	 Moreover,	 changed	 of	 rice		 
management	 practices	 are	 observed.	 Farmers	 quickly	
adapted	their	farming	systems	according	to	the	changes 
such	as	mechanizations.		
	 The	 average	 yield	 of	 lowland	 rainfed	 rice	 (2.5	 
t	 ha-1)	 is	 still	 low	 as	 compared	 to	 the	 neighboring		 
countries	such	as	Vietnam	(5.5	t	ha-1),	China	(6.5	t	ha-1), 
etc.	 (FAOSTAT.	2010)	and	 the	yield	 from	each	village	
is	not	much	different	 (2.53,	2.48	and	2.47	 t	 ha-1),	 this	
may	be	related	to	the	fact	that	most	farmers	apply	cattle	
manure	 or	 other	 fertilizers	 less	 than	 recommendation. 
Moreover,	 soil	 fertility	 in	 these	 villages	 is	 low.	 There	
have	a	potential	to	increase	the	rice	yield	through	proper 
soil	 management,	 pest	 management	 and	 fertilizers	
application.	
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systems
Month

	 Jan 	 Feb 	 Mar 	 Apr 	 May 	 Jun 	 Jul 	 Aug 	 Sep 	 Oct 	 Nov 	 Dec

Season Dry	season Wet	season Dry	season

Rainfed

lowland

Irrigated

lowland

Table 3	Seasonal	land-use	calendar	of	lowland	paddy	field

Cattle	raising SW TP HT

TP HT SW TP HT SW

Note:	TP	=	Transplanting,	SW=	sowing	rice,	HT	=	Harvesting

Table 4	Varieties	using	in	three	different	villages

Characteristics Nongphaya	village Latkouy	village Borlex	village

	 Physical	 	 Low	terrace 	 Low	terrace	&	flat	 	 Medium	terrace

	 Water	resources 	 Rain	&	semi-irrigation 	 Rain	&	Irrigation 	 Rain	&	semi-irrigation

	 Varieties	 	 Early,	medium	&	Late	varieties	 	 Early	&	medium	varieties 	 Early	&	medium	varieties

	 No.	of		HH	 SD

Table 2 Rice	yield	in	three	villages

Yield	t	ha-1

	 	 average	 Min		 Max

	 I 	 2.53 	 3.85 	 1.04 	 27 	 0.70

	 II 	 2.48 	 3.43 	 1.60 	 32 	 0.47

	 III 	 2.47 	 3.75 	 1.04 	 30 	 0.62

	 Total 	 2.5 	 3.85 	 1.04 	 89 	 0.59

Villages

Note: Village	I,	II,	III	=	Nongphaya,	Latkouy	and	Borlex	village	respectively

 Note:	SL=	Sandy	Loam,	LS=	Loamy	Sand,	LL=	Loamy	loam,	CL=	Clay	Loam,	LC=	Loamy	Clay,	HC=	Heavy	Clay	

Table 1	Soil	distribution	of	Vientiane	p

Soil	texture	
Area

Hectare	(ha) Percentage	(%)

	 High	sand	Soil	texture	(SL,	LS) 238.39 62

	 Medium	of	clay	Soil	texture	(LL,CL,LC) 122.28 31.8

	 Heavy	clay	Soil	texture	(HC) 23.83 6.2

	 Total 384.44 100
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Table 7	golden	apple	snail	control	by	farmers

Nongphaya	village Category Latkouy	village Borlex	village Total

No.	of	
HH

Percentage
(%)

No.	of
HH

Percentage
%

No.	of
HH

Percentage
%

No.	of
HH

Percentage
%

None 	 5 	 	 19 	 	 18 	 	 56 	 	 14 	 	 47 	 	 37 	 	 41.57

Hands	catching 	 12 	 	 44 	 	 9 	 	 28 	 	 14 	 	 47 	 	 35 	 	 39.33

Insecticide 	 8 	 	 30 	 	 5 	 	 16 	 	 1 	 	 3 	 	 14 	 	 15.73

Herbicide 	 2 	 	 7 	 	 0 0 	 	 1 	 	 3 	 	 3 	 3.37

Total 27 100 	 32 100 30 100 	 	 89 	 100

Table 6 Average	nutrient	inputs	in	each	village

Note:	Village	I,	II,	III	=	Nongphaya,	Latkouy	and	Borlex	village	respectively
First	period	=	1-30	DAT,	Second	period	=	31-90	DAT	transplanting

village
Yield	t
ha-1

Organic	fertilizer
(kg	ha-1)

Chemical	fertilizer	(kg	ha-1) Total
(kg	ha-1)	 First	period	 Second	period

N P K N P K N N P K

I 2.53 0.90 0.41 	 0.82 17.59 4.32 0.64 11.45 29.93 8.60 1.47

II 2.48 1.35 0.61 	 1.24 19.22 3.62 0.00 13.92 34.49 7.41 1.34

III 2.47 1.28 0.58 	 1.18 5.89 0.81 0.27 5.37 12.54 2.28 1.66

Mean 2.50 1.17 0.53 	 1.08 14.23 2.91 0.30 10.25 25.65 6.094 1.48

Practices

Nongphaya	village Latkouy	village Borlex	village Total

No.	of	HH
Percentage	

(%)
No.	of	HH

Percentage	
(%)

No.	of	HH
Percentage	

(%)
No.	of	HH

Percentage	
(%)

None 	 0 	 	 0 	 2 	 6 	 1 	 3 	 3 	 3.4

CM	only 	 0 	 	 0 	 1 	 3 	 0 	 0 	 1 	 1.1

CF 	 19 	 	 70 	 5 	 78 	 15 	 50 	 59 	 66.3

CM+CF 	 7 	 	 26 	 4 	 13 	 14 	 47 	 25 	 28.1

SN+CF 	 1 	 	 4 	 0 	 0 	 0 	 0 	 1 	 1.1

total 	 27 	 	 100 	 32 	 100 	 30 	 100 	 89 	 100

Note: HH=	Households,	CM=	Cattle	Manure,	CF=	Chemical	Fertilizer,	SN=	Soil	Night

Table 5	Number	farmers’	type	fertilizer	application	in	main	paddy	field



45
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ผลของการใส่ถ่านต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินผลผลิตของข้าวนาลุ่ม

ในจังหวัดนครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

Effects of Biochar Amendment on Soil Fertility and Lowland Rice Yield in

Nakhon Phanom Province Northeast Thailand

เสาวคนธ์ เหมวงษ์1* และ Georg Cadisch2

Saowakon Hemwong1* and Georg Cadisch2

1Section	of	Plant	Science,	Agriculture	and	Technology	college,	Nakhon	Phanom	University,	Nakhon	Phanom,	48000	Thailand
2Institute	of	Plant	Production	and	Agroecology	in	the	Tropics	and	Subtropics	(380a)

Hohemheim	University,	70593	Stuttgart,	Germany

บทคัดย่อ

 ความจำเป็นในการผลิตอาหารเพื่อความยั่งยืนเป็นประเด็นที่สำคัญของโลกเราในปัจจุบัน	 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

เป็นแหล่งสำคัญในการผลิตข้าว	 อย่างไรก็ตาม	 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่ำ	 เนื่องจากดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ	 

ถ่านเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างยั่งยืน	 งานวิจัยนี้มีสมมุติฐานว่า	 

การใส่ถ่านในนาข้าวจะช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร	 และการกักเก็บคาร์บอน	 และส่งผลให้เพิ่มผลผลิตของข้าว	 

ถ่านที่ใช้ในการศึกษาถูกผลิตจากวัตถุดิบ	3	ชนิดที่แตกต่างกัน	คือ	ไม้ไผ่,	ยูคาลิปตัส	และแกลบ	ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น	เมื่อใส่

ถ่านลงไปในดินทำให้ค่า	pH,	CEC,	total	C	และ	N,	K,	Ca	และ	Mg	ในดินเพิ่มขึ้น	อย่างไรก็ตาม	ในกรรมวิธีที่ใส่ถ่านแต่ไม่ใส่ปุ๋ย

ไนโตรเจนไม่ได้ทำให้ผลผลิตของข้าวเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ถ่านที่ผลิตจากยูคาลิปตัสเมื่อใส่ลงไปในดินจะทำให้ผลผลิตข้าว	 

ลดลง	การใส่ถ่านร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระยะข้าวเปลี่ยนตาใบเป็นตาดอก	ผลผลิตของข้าวเพิ่มขึ้นเป็น	20%,	42%	และ	15% 

ในถ่านไม้ไผ่	ถ่านยูคาลิปตัส	และถ่านแกลบ	ตามลำดับ	ยิ่งไปกว่านั้น	ผลผลิตข้าวไม่มีความแตกต่างทางสถิตระหว่างการใส่ถ่าน

ไม้ไผ่ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างเดียวไม่ใส่ถ่าน	 งานวิจัยนี้จึงแสดงให้เห็นว่า	 การใส่ถ่านลงไปในดิน

ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์	 และประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตของดินนาที่ความอุดมสมบูรณ์ต่ำแต่ในถ่านที่มีค่า	C/N	 สูงจะต้อง

มีการให้ปุ๋ยไนโตรเจนในช่วงเปลี่ยนตาใบเป็นตาดอกให้เพียงพอเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น	

คำสำคัญ	:	ถ่าน	/	ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	/	ข้าวนาลุ่ม	/	ผลผลิต

ABSTRACT

 The	need	to	increase	food	production	in	a	sustainable	way	is	one	of	major	challenges	facing	our	world	today.	

In	Northeast	of	Thailand	rice	is	the	most	important	food	production	system,	however,	the	average	yield	is	low	due	to	

the	widespread	unfertile	sandy	soils.	Biochar	is	receiving	a	growing	interest	as	a	sustainable	technology	to	improve	

soil	fertility	and	crop	growth.	This	research	hypothesized	that	biochar	amendments	to	paddy	fields	will	 increase	soil	

nutrient	 availability	 and	C-sequestration	 and	 hence	 increase	 rice	 yield.	 Biochars	 from	 three	 different	 origins	 were	

tested,	i.e.	bamboo,	eucalyptus	and	rice	husk	which	are	commonly	available	in	the	region.	Biochar	soil	additions	cause 

increases	in	pH,	CEC,	total	C	and	N,	exchangeable	K,	Ca	and	Mg.	However,	without	fertilizer	additions	biochar	amendments 
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did	 not	 improve	 yield.	 Particularly,	 biochar	 derived	 from	 eucalyptus	 depressed	 rice	 grain	 yield.	With	 N	 fertilizer	

application	at	panicle	 initialization	stage,	rice	grain	yield	 increased	following	biochar	amendment	by	20%,	42%	and	

15%	 in	 bamboo,	 eucalyptus	 and	 rice	 husk	 biochar	 treatments,	 respectively.	 Furthermore,	 rice	 yields	 were	 not	

significantly	different	between	bamboo	biochar	with	N	fertilizer	and	no-amended	biochar	with	N	fertilizer	treatments.	

This	study	showed	that	biochar	amendments	increased	the	fertility	and	productivity	of	poor	paddy	soils	but	high	C/N	

ratio	biochar	types	will	require	adequate	N	fertilizer	application	at	initiation	panicle	stage	to	improved	rice	grain	yield.	

Keywords	:	Biochar	/	Soil	Fertility	/	Lowland	Rice	/	Yield	

Introduction 

 The	need	to	increase	food	production	in	a	sustainable 

way	is	one	of	major	challenges	facing	our	world	today.	

Thailand	 is	 a	 food	 surplus	 country	 at	macro	 level	 but	

food	 accessibility	 at	 the	 household	 level	 remains	 a	

problem,	particularly	in	remote	rural	areas.	In	Northeast	

of	Thailand	 rice	 is	 the	most	 important	 food	production	

system,	 however,	 the	 average	 yield	 is	 low	 due	 to	 the	

widespread	unfertile	sandy	soils.	Biochar	is	receiving	a	

growing	interest	as	a	sustainable	technology	to	improve	

soil	fertility,	nutrient	use	efficiency	and	to	increase	crop	

growth	and	yield	(Zhang	et	al.	2010;	Asai	et	al.	2009).	 

In	most	paddy	fields	in	Northeast	of	Thailand,	agriculture 

faces	 large	 constraints	 due	 to	 low	 nutrient	 contents,	

limited	 inputs	 and	 accelerated	 mineralization	 of	 soil	

organic	matter.	As	a	consequence,	the	CEC	of	the	soils, 

which	is	often	low	due	to	their	1:1	clay	mineralogy	and	

sandy	nature,	decreases	further.	Application	of	mulches,	

composts	and	manures	have	frequently	been	shown	to	

increase	soil	fertility.	However,	under	tropical	conditions	

soil	 organic	matter	 is	 usually	mineralized	 very	 rapidly	

and	only	a	small	portion	of	the	applied	organic	compounds 

will	be	stabilized	in	long-term,	and	successively	released 

as	CO
2
.	An	alternative	is	the	use	of	more	stable	compounds 

such	as	biochar.	Biochar	is	responsible	for	maintaining	

high	levels	of	soil	organic	matter,	CEC,	pH	and	available 

nutrients	in	anthropogenic	soils,	as	for	example	shown	

in	the‚	terra	preta’	soils	in	the	Amazon.	(Norsuwan	et	al. 

2011)	found	that	biochar	application	at	rate	2,560	kg	rai-1 

significantly	increased	rice	tiller	and	panicle	number	under 

lowland	rice	condition.	While	currently,	several	studies	on 

biochar	amendments	are	performed	in	upland	systems,	

information	on	 its	effect	on	growth	of	 lowland	rice	and	

on	 physical-chemical	 properties	 in	 soils	 is	 limited.	

Hence,	 the	 research	 questions	 of	 this	 research	

included:	 i)	 what	 are	 the	 effects	 of	 biochar	 on		 

growth	and	yield	of	 lowland	rice?,	and	ii)	what	are	the	

characteristics	 of	 biochar	 from	 different	 plant	material	

on	 soil	 fertility	 and	 crop	 productivity?	 This	 research	

hypothesized	that	biochar	will	increase	nutrient	availability 

and	 C-sequestration	 to	 improve	 soil	 fertility	 and	 soil	

properties	 and	 hence	 increase	 rice	 yield.	 Also,	 the	

source	of	biochar	material	strongly	influences	the	direct	

effects	of	biochar	amendments	on	soil	organic	matter,	

nutrient	 content	 and	 availability.	 The	 objective	 of	 this	

experiment	was	study	the	different	of	biochar	quality	on	

growth	and	yield	of	 rice	and	 its	potential	of	biochar	 to	

improve	soil	fertility	and	productivity	of	lowland	rice.	

Materials and Methods 

 The	glass	house	experiment	was	established	on	

paddy	soil	at	Plant	Science	Section	at	Nakhon	Phanom	

University,	 Nakhon	 Phanom,	 Thailand.	 Soil	 samples	

were	 collected	 from	depths	 of	 up	 to	 15	 cm,	 and	 then	

dried,	 ground,	 and	 passed	 through	 a	 2.0	mm	 sieve.		 

6	kg	of	ground	soil	was	then	put	in	a	plastic	pot	with	an	

inside	diameter	of	30	cm	and	biochars	were	added	 to	

pots	 in	 60	 g	 biochar	 per	 kilogram	 soil.	 The	 types	 of	

biochar	 were	 be	 used:	 i)	 no	 biochar	 (control),	 ii)   

N	chemical	fertilizer,	iii)	bamboo	biochar	iv)	eucalyptus	

biochar	and	v)	 rice	husk	biochar.	The	experiment	was	

laid	 out	 in	 a	 randomized	 complete	 block	 design	 with		 

4	 replications.	 Rice	 seeds	 will	 be	 germinated	 in	



47
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

background	soil	 for	30	days,	and	 then	seedlings	were	
transplanted	 into	 each	 pot.	 The	 soils	 in	 pots	were	 be	
kept	 submerged	 for	 the	 whole	 growth	 period.	 At	 the	
beginning,	 basal	 fert i l izer	 were	 be	 applied	 at	
recommended	rates	of	25	kg	P	and	30	kg	K	ha-1.	After	
45	days	after	transplanting,	they	were	be	fertilized	with	
3.2	 kg	 N	 ha-1	 to	 test	 if	 biochar	 can	 substitute	 the	
commonly	 used	 basal	 mineral	 N	 fertilizer	 application		 

at	rice	transplanting.	The	plants	were	be	harvest	at	30,	
60	 and	 90	 days	 after	 transplanting	 and	 final	 harvest	
determined	 and	measurement	were	 be	 done	 for	 plant	
height,	number	of	tillers,	dry	weight	and	nutrient	contents. 
Soils	were	be	sampled	from	each	pot	before	and	after	
rice	 transplanting,	 and	 dried.	 Soil	 samples	 were	 be	
analyzed	for	chemical	properties,	i.e.	pH,	CEC,	soil	organic 
matter,	total	N,	extractable	P,	exchangeable	K	and	Ca.	

Biochar	type pH

Total
	C

Total	
N C/N

g	kg-1

Bamboo	 9.90 545 8.9 61.5

Eucalyptus 9.00 661 5.7 117.3

Rice	husk 6.78 307 10.4 29.9

SED
C.V.	(%)

0.04***

1
17**

3
1.4ns

17
7.6*

10

Table 1	Chemical	properties	of	biochar	

***	=	Significant	different	at	P<0.001	and		=	significant	different	at	P>0.05.	not	Significant	at	P>0.05

Results

 Results	 from	 a	 large	 pot	 experiment	 in	 the	
glasshouse	 revealed	 that	 biochar	 soil	 additions	 cause	
increases	 in	 soil	 pH	 (from	 4.59	 to	 5.83),	 cation	
exchange	capacity	(CEC;	from	3.89	to	9.03	cmol	kg-1),	
total	C	(from	3.94	to	15	g	kg-1),	and	total	N	(from	0.46	
to	 0.46	 g	 kg-1),	 exchangeable	 K	 (from	 0.016	 to	 0.052	
cmol	 kg-1),	 Ca	 (from	 0.50	 to	 0.78	 cmol	 kg-1)	 and	Mg	
(from	0.007	to	0.016	cmol	kg-1).	However,	the	C/N	ratio	
of	 the	 biochar	 produced	 from	 eucalyptus	 (117)	 was	
higher	than	those	from	bamboo	(62)	and	rice	husk	(30)	
derived	biochars	(Table	1).	This	resulted	in	lowest	rice	
grain	 yield	 (P<0.05)	 when	 using	 eucalyptus	 biochar	
without	fertilizer	(7	g	hill-1)	as	compared	to	bamboo	(12	
g	 hill-1)	 and	 rice	 husk	 (11	 g	 hill-1)	 biochars	 without	
fertilizer	(Table	2).	In	addition,	N	fertilizer	application	at	
panicle	 initiation	 stage	 (PI),	 increased	 rice	 grain	 yield	
following	the	biochar	amendments	were	20%,	42%	and	
15%	 in	 bamboo,	 eucalyptus	 and	 rice	 husk	 biochar	
treatments,	 respectively,	 as	 compared	 to	 treatments	
without	 fertilizer	 application.	 Furthermore,	 rice	 yields	
were	not	significantly	different	between	bamboo	biochar	
with	 N	 fert i l izer	 and	 no-amended	 biochar	 with		 
N	 fertilizer	 treatments	 (15	g	hill-1).	With	 regards	 to	 the	

harvest	 index	 (HI),	 however,	 the	 no-amended	 biochar	
treatment	 with	 fertilizer	 application	 had	 a	 significantly	
lower	 HI	 (0.15)	 (data	 not	 shown),	 while	 biochar	
amendments	 increased	 rice	 harvest	 index	 (range		 
0.32	 -	 0.40).	 This	 suggested	 that	 biochar	 amendment	
improved	soil	 fertility	properties	and	grain	yield	 in	well	
managed	conditions. 

Table 2	 Effects	of	biochar	application	on	rice	spike	numbe	
and	grain	yieid

Treatment
Spike	
number
	hill-1

Grain	yield

g	hill-1

-	Fertilizer No-amended
Bamboo
Eucalyptus
Rice	husk

11
10
9
10

10
12
7
11

+	Fertilizer No-amended
Bamboo
Eucalyptus
Rice	husk

25
12
10
11

15
15
12
13

SED
C.V.	(%)

3*** 2*

36 23

*** =	Significantly	different	at	P<0.001	andns	=	not

significant	at	P<0.05
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Discussion and Conclusions

	 This	study	suggested	that	biochar	amendments	

can	 increase	 fertility	 and	 productivity	 of	 poor	 paddy	

soils	 with	 adequate	mineral	 fertilizer	 supplementation.	

However,	not	all	tested	biochars	were	equally	suited	for	

soil	amendments	under	 low	 input	conditions,	e.g.	high	

C/N	ratio	biochar	types	like	that	derived	from	eucalyptus 

may	suffer	from	strong	N	deficiency	and	need	to	been	

supplemented	with	N	fertilizer	at	initiation	panicle	stage	

to	improve	rice	grain	yield.	The	technology	needs	to	be	

further	 tested	 under	 farmers	 field	 conditions	 before	

further	recommendation	can	be	obtained.	The	combined 

use	of	biochar	for	energy	and	soil	improvement	can	be	

achieved	 readily,	 especially	 because	 the	 small-scale	

biochar	production	by	farmers	is	a	conventional	practice 

in	 Thailand	 or	 Asia	 and	 could	 be	 used	 to	 produce	

energy	and	serve	 to	 recycle	nutrients	and	maintain	or	

even	improve	soil	fertility	where	sufficient	plant	or	plant	

residues	are	available.	
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Table 3	 Effects	of	biochar	application	on	soil

	Treatment pH
Total	N

g	kg-1
CEC

cmol	kg-1

No	amended

Bamboo

Eucalyptus

Rice	husk

5.18

5.68

5.53

5.60

0.70

0.79

1.36

0.88

1.72

4.12

9.03

4.91

SED 0.36ns 0.04*** 0.44***

9C.V.	(%) 6 4

*** =	Significantly	different	at	P<0.001	andns	=	not
significant	at	P<0.05
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บทคัดย่อ

 ในการศึกษาเรื่องความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชนบทนั้น	 ต้องมีการประเมินอาหารที่ครัวเรือนบริโภค	 ดังนั้น

การศึกษานี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าอาหารที่ครัวเรือนบริโภคต่อคนต่อวัน	 รวมทั้งวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

มูลค่าอาหารที่ครัวเรือนบริโภคกับทุนการดำรงชีพของครัวเรือน	 โดยใช้ข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างจำนวน	 1,275	 ครัวเรือน

ครอบคลุมครัวเรือนบนพื้นที่ราบ	 ที่ดอน	 และที่สูงใน	 8	 อำเภอ	 ของจังหวัดเชียงใหม่	 วิเคราะห์ผลโดยใช้แบบจำลองถดถอย	 

เชิงพหุแยกกลุ่มตัวแปรกำหนดเป็น	 2	 ชุด	 คือชุดตัวแปรอิสระด้านรายได้ร่วมกับตัวแปรอื่นๆ	 และชุดตัวแปรอิสระด้านรายจ่าย	 

(ไม่รวมการลงทุนการเกษตร)	 ร่วมกับตัวแปรอื่นๆ	 วิเคราะห์แยกตามพื้นที่ราบ	 ที่ดอน	 ที่สูง	 ผลการศึกษา	พบว่าครัวเรือนบน

ที่ราบ	ที่ดอน	และที่สูง	มีมูลค่าการบริโภคอาหารเฉลี่ยเท่ากับ	50.551.6	และ	33.8	บาทต่อคนต่อวัน	ตามลำดับ	ผลการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอาหารที่บริโภคกับทุนดำรงชีพด้วยสมการถดถอยเชิงพหุเมื่อใช้ชุดตัวแปรด้านรายจ่ายของครัวเรือน	

พบว่า	 ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอาหารที่บริโภคของครัวเรือนต่อคนต่อวัน	 บนที่ราบได้ร้อยละ	

78	พื้นที่ดอน	 ร้อยละ	 86	 และพื้นที่สูง	 ร้อยละ	 82	 ขณะที่ผลการวิเคราะห์โดยใช้ชุดตัวแปรด้านรายได้ได้ผลวิเคราะห์ไม่ดีเท่าชุด

ตัวแปรด้านรายจ่ายของครัวเรือน	 โดยพบว่า	 ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอาหารที่บริโภคของครัวเรือน	 

ต่อคนต่อวันได้ลดลง	 อย่างไรก็ตามในทั้งสองชุดข้อมูล	 ทุกตัวแปรมีทิศทางความสัมพันธ์กับตัวแปรตามถูกต้องตามสมมติฐาน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากผลการศึกษาที่ได้นี้	 สามารถนำไปใช้ในการประเมินความไม่มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนใน

จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล	จปฐ.	ได้	

คำสำคัญ :	มูลค่าอาหารที่บริโภคค่าใช้จ่ายอาหาร	/	ทุนการดำรงชีพ	/	เชียงใหม่	

ABSTRACT

 In	order	 to	ascertain	 food	security	 level	of	rural	households,	 food	consumption	of	such	households	must	be	
estimated.	Therefore,	 the	 objectives	 of	 this	 study	were	 to	 assess	 the	 value	 of	 food	 consumed	and	 to	 explore	 the	
relationships	between	value	of	food	consumed	both	from	in-kind	sources	and	from	cash	expenses	and	independent	
variables	 concerning	 livelihood	 assets.	 Multiple	 regression	 analysis	 was	 performed	 over	 data	 1,275	 sampled	

households	in	the	lowlands,	the	uplands	and	the	highlands	covering	8	districts	in	Chiang	Mai.	The	analysis	was	made	
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using	two	sets	of	independent	variables:	one	based	on	income,	the	other	based	on	total	household	expenditures	(not	

including	 investment	 and	 expenses	 in	 agriculture).	 Separate	 analysis	 was	made	 for	 the	 lowlands,	 uplands	 and	

highlands.	The	results	indicate	the	average	value	of	food	consumed	on	the	lowland,	the	upland	and	the	highland	are	

50.551.6	and	33.8	Baht	per	capita	per	dayrespectively.	The	multiple	 regression	 results	 revealed	 that	 for	 the	set	of	

equations	 based	 on	 household	 expenditure	 (not	 including	 agricultural	 investment),	 independent	 variables	 could	

explained	 78,	 86	 and	 82	 per	 cent	 variation	 in	 the	 values	 of	 food	 consumed	 per	 capita	 per	 day	 in	 the	 lowlands,	

uplands	and	highlands	respectively.	For	the	set	of	equations	based	on	household	income,	the	results	explained	less	

the	variations	in	the	dependent	variable.	For	both	sets,	each	equation	was	statistically	significant	with	correct	signs	

according	 to	hypothesis.	The	above	 results	were	 then	used	 in	determining	 levels	of	 food	 insecurity	 in	Chiang	Mai	

Province	using	the	national	household	data	set	Jor	Por	Thor.	

Keywords :		Value	of	Food	Consumed	/	Food	Expenditures	/	Livelihood	Assets	/	Chiang	Mai	

บทนำ

	 อาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์	

พฤติกรรมการบริโภคและภาวะโภชนาการของมนุษย์

สามารถสะท้อนได้จากมูลค่าของอาหารที่ครัวเรือนบริโภค	

ครัวเรือนที่มีพื้นฐานการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้	 และทุน

ทางการดำรงชีพที่แตกต่างกัน	 ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคในด้านชนิด	 ปริมาณ	 และมูลค่าอาหารที่บริโภคต่าง

กัน	 ทั้งนี้มูลค่าอาหารที่บริโภคและแหล่งที่มาของอาหารของ

ประชากรในเมืองย่อมแตกต่างจากประชากรในชนบทที่มี

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมและทุนในการดำรงชีพต่างๆ	

เช่น	 การผลิตข้าวและพืชอื่น	 รายได้และจำนวนสมาชิกที่มี

รายได้ในครัวเรือน	ค่าใช้จ่ายและสัดส่วนของค่าใช้จ่ายจำเป็น

ของครัวเรือน	 เป็นต้นปัจจัยเหล่านี้มีความแตกต่างกันตาม

ลักษณะของครัวเรือนและตามภูมินิเวศน์	 ซึ่งคาดว่าส่งผลต่อ

มูลค่าอาหารที่บริโภค	 โดยเฉพาะครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิต

อาหารเองได้สูงกว่าคนในเมือง	งานวิจัยนี้นำเสนอ	การประเมิน

มูลค่าอาหารที่ครัวเรือนบริโภคซึ่งได้มาจากการซื้อ	 ผลิตเอง	

หรือได้ฟรีจากแหล่งอื่น	 เพื่อสามารถประเมินความมั่นคงทาง

อาหารตามเกณฑ์ที่ควรจะมี	 ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้ใช้เกณฑ์	 

การบริโภคอาหารขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ	 (FAO)	 ที่ได้ประเมินว่าคนไทยควรได้รับ

พลังงานจากการการบริโภคอาหารอย่างต่ำ	1,850	กิโลแคลอรี

ต่อคนต่อวัน	และบุศรา	และคณะ	(2555)	ได้ประเมินว่าเทียบเท่า	 

กับมูลค่าอาหารประมาณ	 50	 บาทต่อคนต่อวัน	 แตกต่างกัน

บ้างตามภูมินิเวศน์ซึ่งถ้าสามารถประเมินมูลค่าอาหารที่	 

ครัวเรือนบริโภคได้	 ก็สามารถหาสัดส่วนผู้ที่มีความไม่มั่นคง

ทางอาหารได้	นอกจากนั้นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

มูลค่าอาหารที่ครัวเรือนบริโภค	 กับปัจจัยพื้นฐานและทุน	 

การดำรงชีพของครัวเรือนก็สามารถระบุถึงปัจจัยสำคัญที่ส่ง

ผลต่อการบริโภคที่สามารถนำไปใช้ศึกษาเพื่อประเมินความ

ไม่มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในระดับต่างๆ	ได้		

วัตถุประสงค์ 

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลัก	 เพื่อศึกษาความ

มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนชนบทโดยผ่านทางวัตถุประสงค์

ย่อยดังนี้	

	 	 1.	 ทราบมูลค่าอาหารที่ครัวเรือนในภูมินิเวศน์

ต่างๆ	 ของจังหวัดเชียงใหม่บริโภคเพื่อเปรียบเทียบกับมูลค่า

อาหารที่เทียบเท่าเกณฑ์ความมั่นคงทางอาหารที่ควรจะมี	

	 	 2.	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอาหารที่

บริโภคกับปัจจัยพื้นฐานและทุนการดำรงชีพของครัวเรือนบน

พื้นที่ราบ	ที่ดอน	และที่สูง	ในจังหวัดเชียงใหม่	

วิธีการศึกษา
การเก็บข้อมูล 

	 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากการสำรวจโดยใช้

แบบสอบถามสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากครัวเรือนจำแนกตาม

นิเวศเกษตร	 (agroecosystem)	3	 เขต	คือ	พื้นที่ราบลุ่มเขต

ชลประทาน	ที่ดอน	 และที่สูงเขตน้ำฝนโดยอาศัยหลักเกณฑ์

ด้านสภาพพื้นที่	แหล่งน้ำ	วิถีชีวิต	รวมทั้งข้อมูลความยากจน

ตามแผนที่ความยากจนที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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(สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 2554)	 ดำเนินการสัมภาษณ์

เก็บข้อมูลจากหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในบ้านที่สามารถ

ให้ข้อมูลได้ดีตามกลุ่มพื้นที่ที่ได้จำแนกไว้รวมทั้งสิ้น	 1,275	

ครัวเรือน	กระจายใน	8	อำเภอ	15	ตำบล	37	หมู่บ้าน	โดยเป็น

ครัวเรือนตัวอย่างบนพื้นที่ราบในอำเภอแม่แตง	พร้าวจำนวน	

411	 ครัวเรือน	บนพื้นที่ดอนอำเภอเชียงดาว	 จอมทอง	 ฮอด	

ดอยหล่อย	จำนวน	419	ครัวเรือน	และพื้นที่สูง	อำเภอแม่แจ่ม 

อมก๋อย	445	ครัวเรือน	

	 ข้อมูลที่สัมภาษณ์ประกอบด้วย	 ข้อมูลพื้นฐานของ

หัวหน้าครัวเรือนและสมาชิก	 รายได้และแหล่งที่มาของ	 

รายได้ที่	 การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ

การเกษตร	 การผลิตพืชชนิดต่างๆ	 การเลี้ยงสัตว์	 การใช้

ประโยชน์จากพืชและสัตว์ เลี้ ยงแต่ละชนิดทั้ ง ในด้าน	 

การบริโภคในครัวเรือนและการจำหน่ายสร้างรายได้	 การใช้

ประโยชน์จากแหล่งอาหารและฐานทรัพยากรอื่นๆ	 ข้อมูล

ทางด้านทรัพย์สิน	 ทุนทางเศรษฐกิจและสังคม	 การเข้าถึง

แหล่งเงินทุน	 และข้อมูลค่าใช้จ่ายครัวเรือน	 ทั้งที่เป็นค่าใช้

จ่ายอาหารและค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่อาหาร	 ซึ่งข้อมูลที่สัมภาษณ์

ส่วนใหญ่ได้อ้างอิงให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลที่มีในแบบ

สำรวจความจำเป็นพื้นฐาน	(จปฐ.)	

การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 ใช้การประเมินมูลค่าอาหารที่ครัวเรือนบริโภคเฉลี่ย

ต่อคนต่อวัน	 จากค่าใช้จ่ายที่ซื้อเป็นเงินสดและที่ได้มาโดย	 

ไม่เป็นเงินสดจากการผลิตเองในครัวเรือน	 การแลกเปลี่ยน

จากแหล่งธรรมชาติ	 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

มูลค่าอาหารที่ครัวเรือนบริโภคกับปัจจัยทุนการดำรงชีพ	โดย

ใช้แบบจำลองถดถอยเชิงพหุ	 (Multiple	Regression	Model)	

ฟังก์ชันความสัมพันธ์สามารถแสดงได้ดังนี้	

	 Y
i
	=	f	(X

i
)	

	 เมื่อ	Y
i
	=	มูลค่าอาหารที่บริโภคทั้งหมด	(จากการซื้อ	

ผลิตเอง	หาจากธรรมชาติ)	(บาทต่อคนต่อวัน)	

	 X
i
	 =	 ชุดของตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคม	 และทุน	 

การดำรงชีพของครัวเรือน	

	 ทั้งนี้	 ชุดของตัวแปร	 X
i
	 ที่ใช้ในการวิเคราะห์จำแนก

เป็น	2	ชุด	ชุดที่	1	ใช้ตัวแปรทางด้านค่าใช้จ่ายครัวเรือนร่วม

กับตัวแปรทางเศรษฐกิจ	 สังคมและทุนการดำรงชีพอื่น	 และ	

ชุดที่	 2	 ที่ ใช้ตัวแปรทางด้านรายได้ร่วมกับตัวแปรทาง

เศรษฐกิจสังคม	 และทุนการดำรงชีพอื่น	 เพื่อเปรียบเทียบว่า

ตัวแปรชุดใดอธิบายตัวแปรตาม	 คือ	 มูลค่าอาหารที่บริโภค

ต่อคนต่อวันได้ดีกว่ากัน	 โดยมีการตรวจสอบปัญหาขนาด

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ	 (multicollinearity)		 

รวมทั้งการทดสอบความเหมาะสมของสมการที่ใช้ด้วย	

Likelihood	Ratio	Test (Greene,	William.	H.	1997)	ซึ่งพบว่า 

ควรวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการแยกตามนิเวศเกษตร	 และ

ด้วยเหตุผลจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสภาพแวดล้อม

ที่แตกต่างกันของครัวเรือนตัวอย่างในแต่ละนิเวศเกษตร		 

การวิเคราะห์ครั้งนี้	 จึงเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์แบบแยกพื้นที่

รวม	 3	 นิเวศเกษตร	 ผลจากการวิเคราะห์	 ทำให้ทราบถึง

ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการบริโภคอาหารของครัวเรือน	 รวมทั้ง

ได้ค่าสัมประสิทธิ์ในโครงสร้างสมการที่สามารถนำไปใช้

ประมาณค่ามูลค่าการบริโภคอาหารระดับครัวเรือน	 โดยใช้

ข้อมูลจากฐานข้อมูล	 จปฐ.เปรียบเทียบกับข้อมูลค่าใช้จ่าย

การบริโภคอาหารของครัวเรือนเพื่อให้ได้พลังงานขั้นต่ำเพื่อ

ประเมินความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ 

และทั้งจังหวัด (พนมศักดิ์	 พรหมบุรมย์	 และเบญจพรรณ	

เอกะสิงห์.	2555) 

ผลการศึกษา 

มูลค่าอาหารที่บริโภค และสัดส่วนครัวเรือนที่ไม่มั่นคง

ทางอาหาร 

	 สำหรับมูลค่าอาหารที่ครัวเรือนบริโภคประเมินจาก

ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารและวัตถุดิบในการทำอาหาร	

เครื่องปรุงรสขนมขบเคี้ยว	 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหาร

นอกบ้านและไปโรงเรียน	 เป็นต้น	 ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์

ครัวเรือนถึงค่าใช้จ่ายเป็นตัวเงินในการซื้ออาหารต่างๆ	 เหล่านี้

ในรอบปีอย่างละเอียด	 รวมกับมูลค่าอาหารที่ประเมินจาก

ผลผลิตพืชและสัตว์ต่างๆ	 ที่ครัวเรือนผลิตและใช้บริโภคใน

ครัวเรือนในรอบปี	 อาหารที่ได้จากการแบ่งปันในชุมชน	 และ

การเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ	 ประเมินเป็นมูลค่าอาหารที่

บริโภคต่อคนต่อวัน	 ผลที่ได้พบว่า	 ครัวเรือนบนพื้นที่ราบ		 

ที่ดอน	 และที่สูงมีมูลค่าอาหารที่บริโภคทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ	

50.5	 51.6	 และ	 33.8	บาทต่อคนต่อวัน	ตามลำดับ	 โดยครัว

เรือนบนพื้นที่ราบที่ดอนและที่สูง	 มีสัดส่วนการได้อาหารจาก

การซื้อร้อยละ	7476	และ	57	ตามลำดับ	แสดงถึงการพึ่งพิง

อาหารจากการผลิตเองและจากแหล่งอาหารธรรมชาติ	 เช่น	

แหล่งน้ำ	 ป่า	 ที่ค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะครัวเรือนบนพื้นที่ราบ

และที่ดอนส่วนบนพื้นที่สูง	 การพึ่งพิงอาหารจากการผลิตเอง

และจากแหล่งอาหารธรรมชาติยังมีสัดส่วนค่อนข้างสูง	

	 นอกจากนี้	 เมื่อนำมูลค่าอาหารที่แต่ละครัวเรือน

บริโภคไปเปรียบเทียบกับมูลค่าอาหารที่บริโภคเพื่อให้ได้ค่า
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พลังงานขั้นต่ำตามเกณฑ์ของ	 FAO	 (1,850	 กิโลแคลอรีต่อ

คนต่อวัน)	ที่ประเมินโดยบุศรา	และคณะ	(2555)	ที่มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	42.7	55.1	และ	51.3	บาทต่อคนต่อวัน	บนพื้นที่ราบ	

ที่ดอน	 และที่สูง	 ตามลำดับนั้น	 (ซึ่งใกล้เคียงกับเส้นความ

ยากจนด้านอาหารโดยเฉลี่ยของประชากรไทยในปี	 พ.ศ.	

2552	 ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำไว้เท่ากับ	 1,586	 บาท

ต่อคนต่อเดือน	 หรือ	 53	 บาทต่อคนต่อวัน	 (คณะกรรมการ

อาหารแห่งชาติ.	2554)	พบว่า	จากครัวเรือนตัวอย่าง	จำนวน 

1,275	 ครัวเรือนมีสัดส่วนครัวเรือนที่มีมูลค่าการบริโภค

อาหารต่ำกว่ามูลค่าการบริโภคเพื่อให้ได้พลังงานขั้นต่ำ	 หรือ

เป็นครัวเรือนที่ประเมินได้ว่ามีความไม่มั่นคงทางอาหาร	 

ถึงร้อยละ	 46	 65	 และ	 83	 บนพื้นที่ราบ	 ที่ดอน	 และที่สูง		 

ตามลำดับซึ่งผลที่ได้นี้พบว่าเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าข้อมูลของ	

FAO	 ที่ได้แสดงจำนวนผู้ขาดสารอาหารของประชากรไทย

โดยรวมในระหว่างปี	 2547-2549	 ประมาณร้อยละ	 17		 

(สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.	2555)	สาเหตุหลัก

มาจากการศึกษาในครั้งนี้ได้เน้นการเก็บข้อมูลในพื้นที่ชนบท

ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ยากจน	โดยเฉพาะบนพื้นที่สูง	ที่ส่วนใหญ่

บริโภคอาหารจำพวกแป้งที่มีมูลค่าน้อยแต่ให้พลังงานสูง	

และอาหารส่วนใหญ่	 (มากกว่าร้อยละ	 50)	 ได้จากการผลิต

เองและจากธรรมชาติ	 ซึ่งในการประเมินมูลค่าได้ใช้ราคา	 

ท้องถิ่นซึ่งต่ำกว่าราคาอาหารที่ซื้อเป็นส่วนใหญ่	 ทำให้มี

มูลค่าอาหารที่บริโภคต่อคนต่อวันค่อนข้างต่ำซึ่งสะท้อนถึง

ความเป็นอยู่ของครัวเรือนที่ยากจนจริงบนพื้นที่สูง	

ผลการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอาหาร  

ที่บริโภคกับทุนดำรงชีพ 

ผลการประมาณค่าด้วยชุดตัวแปรด้านค่าใช้จ่าย 

	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอาหารที่

บริโภคกับชุดตัวแปรทางด้านค่าใช้จ่ายของครัวเรือนแต่ละ

ภูมินิเวศน์	 ดังแสดงในตารางที่	 1	 โดยชุดตัวแปรที่เหมาะสม

บนพื้นที่ราบมีทั้งหมด	 9	 ตัวแปร	 สามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าอาหารที่บริโภคของครัวเรือน	 ได้ประมาณ

ร้อยละ	 78	 (adjust	 R2	 =	 0.7794)	 ทุกตัวแปรมีผลต่อ	 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าอาหารที่บริโภคของครัวเรือนอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 และมีผลในทิศทางเดียวกัน	

ยกเว้นตัวแปรสัดส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่อาหารของครัวเรือน

ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน	 ที่มีผลในทิศทางตรงกัน

ข้ามส่วนชุดตัวแปรที่เหมาะสมบนพื้นที่ดอน	 มีทั้งหมด	 13	

ตัวแปร	ซึ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอาหารที่บริโภคของ

ครัวเรือน	 ได้ประมาณร้อยละ	 86	 และเกือบทุกตัวแปรมีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอาหารที่บริโภคของครัวเรือนอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	ในทิศทางเดียวกัน	

	 สำหรับพื้นที่สูง	 พบว่ามีตัวแปรที่ เหมาะสม	 15	

ตัวแปร	 ซึ่งสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอาหารที่

บริโภคของครัวเรือน	 ได้ประมาณร้อยละ	 82	 โดยเกือบทุก

ตัวแปรมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอาหารที่บริโภคของ

ครัวเรือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 และทำนอง

เดียวกันกับบนพื้นที่ราบและที่ดอน	 ที่ตัวแปรเกือบทุกตัว

สัมพันธ์กับตัวแปรตามในทิศทางบวก	 ยกเว้นสัดส่วนค่าใช้

จ่ายอื่นที่ไม่ใช่อาหารของครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ

ครัวเรือนที่มีผลในทิศทางตรงกันข้าม	

ผลการประมาณค่าด้วยชุดตัวแปรด้านรายได้ 

	 ผลการประมาณค่าสมการการบริโภคอาหารต่อคน

ต่อวัน	 โดยเน้นตัวแปรทางด้านรายได้ต่อคนต่อวันของครัว

เรือนบนพื้นที่ราบ	 พบว่าสมการที่เหมาะสมที่สุดประกอบ

ด้วย	 12	 ตัวแปร	 ซึ่งสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

อาหารที่บริโภคของครัวเรือนได้ประมาณร้อยละ	47	เกือบทุก

ตัวแปรมีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.01	 มีเพียงตัวแปรมูลค่าหนี้สินต่อคน	ที่มีนัยสำคัญ	 ระดับ	

0.05	 ส่วนทิศทางความสัมพันธ์พบว่า	 มี	 3	 ตัวแปรที่มีความ

สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม	 คือ	 จำนวนสมาชิกทั้งหมด

หรือขนาดครัวเรือน	 สัดส่วนจำนวนคนชราต่อจำนวนสมาชิก

ที่มีอายุ	 7-60	 ปี	 และสัดส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่อาหารของ

ครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน	 (ตารางที่	 2)		 

บนพื้นที่ดอน	พบว่ามีจำนวนตัวแปรที่เหมาะสม	 12	 ตัวแปร	

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าอาหารที่บริโภคของ

ครัวเรือนได้ประมาณ	 ร้อยละ	 68	 โดยที่ทุกตัวแปรมีความ

สัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.01	 ในทิศทางเดียวกัน	 ยกเว้น	 3	 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์

ในทิศทางตรงกันข้าม	 คือ	 จำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือขนาด

ครัวเรือน	 สัดส่วนจำนวนเด็กอายุน้อยกว่า	 7	 ปีต่อจำนวน

สมาชิกทั้งหมดของครัวเรือน	และตัวแปรสัดส่วนค่าใช้จ่ายอื่น

ที่ไม่ใช่อาหารต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนส่วนบนที่สูง	

พบว่า	 มีจำนวนตัวแปรที่เหมาะ	 14	 ตัวแปร	 ซึ่งอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าอาหารที่บริโภคต่อคนต่อวันของครัวเรือน

ได้ประมาณ	 ร้อยละ	 73	 เกือบทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์กับ

ตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	ในทิศทาง

เดียวกัน	มี	 3	 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
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คือ	 จำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือขนาดครัวเรือน	 สัดส่วน

จำนวนเด็กอายุน้อยกว่า	7	ปีต่อจำนวนสมาชิกของครัวเรือน

ที่มีอายุ	 7-60	 ปี	 และตัวแปรสัดส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่

อาหารต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน	

	 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่า

อาหารที่บริโภคกับข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยทุนการดำรงชีพ

ของครัวเรือนข้างต้น	เห็นได้ว่า	ปัจจัยต่างๆ	เหล่านี้	สามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าอาหารที่บริโภคของ	 

ครัวเรือนในแต่ละภูมินิเวศน์ได้ค่อนข้างดี	 โดยเฉพาะ	 

การวิเคราะห์โดยใช้ชุดตัวแปรทางด้านค่าใช้จ่าย	 สำหรับ	 

ค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรกำหนด	 

แต่ละตัวกับตัวแปรตาม	ก็พบว่ามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ควรจะเป็น	 กล่าวคือ	 ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์	 

ในทิศทางเดียวกัน	 มีบางตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทาง	 

ตรงกันข้าม	 เช่น	 สัดส่วนจำนวนคนชราอายุมากกว่า	 60	 ปี

ต่อจำนวนสมาชิกที่มีอายุ	 7	 -	 60	ปี	 สัดส่วนจำนวนเด็กอายุ

น้อยกว่า	7	ปีต่อจำนวนสมาชิกวัย	7	 -	60	ปี	ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ว่า	 ถ้าครัวเรือนมีจำนวนสมาชิกในวัยเด็กหรือ	 

วัยชรามากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนสมาชิกวัยหนุ่มที่ยัง

แข็งแรงที่สามารถทำงานสร้างอาหารและรายได้	 ก็จะทำให้มี

อาหารเพื่อการบริโภคต่อคนลดลง	 หรือตัวแปรสัดส่วนค่าใช้

จ่ายอื่นที่ไม่ใช่อาหารของครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ

ครัวเรือน	 ซึ่งถ้ามีค่าสูงแสดงถึงการที่ครัวเรือนต้องนำรายได้

ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ	สูง	สามารถใช้เพื่อการบริโภคอาหาร

ลดลง	 เป็นต้น	 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ได้นี้	 ชี้ให้เห็นถึง

ปัจจัยต่างๆ	 ที่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าอาหารที่บริโภคของ

ครัวเรือน	 สามารถนำค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ที่ได้จาก

การวิเคราะห์ไปใช้ในการประเมินความไม่มั่นคงทางอาหาร

ของครัวเรือนระดับต่างๆ	โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล	จปฐ.	ได้ 

ตารางที่ 1		ค่าประมาณการสัมประสิทธิ์ด้านค่าใช้จ่าย	ของครัวเรือนตัวอย่างบนพื้นที่ราบที่ดอน	และที่สูง		

ตัวแปร ที่ราบ ที่ดอน ที่สูง 

ค่าคงที่	(Constant)	 	 10.9923***	 	 22.8264***	 	 18.0646***	

จำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือขนาดครัวเรือน	 	 6.9676***	 	 6.2136***	 	 1.1607***	

สัดส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าอาหารต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน	 	 -46.1794***	 	 -66.5767***	 	 -30.3905***	

มูลค่าข้าวที่ผลิตและบริโภคเองต่อคน	(พันบาท)	 	 2.6555***	 	 2.6692***	 	 2.7671***	

มูลค่าสัตว์	ประมงอาหารธรรมชาติ	ที่บริโภค	ต่อคน	(พันบาท)	 	 2.3244***	 	 2.3833***	 	 2.1428***	

มูลค่าพืชอื่นที่บริโภคต่อคน	(พันบาท)	 	 -	 	 3.4671***	 	 3.0800***	

สัดส่วนรายได้นอกฟาร์มต่อรายได้ทั้งหมด	 	 -	 	 -5.5909***	 	 -	

รายได้นอกฟาร์มต่อคน	(พันบาท)	 	 -	 	 -	 	 0.1651***	

มูลค่าหนี้สินต่อคน	(พันบาท)	 	 -	 	 -	 	 0.1323***	

สัดส่วนรายได้จากภาคเกษตรต่อรายได้นอกเกษตร	 	 -	 	 -	 	 0.0141***	

จำนวนปีที่เรียนหนังสือของหัวหน้าครัวเรือน	(ปี)	 	 -	 	 -	 	 0.3278**	

สัดส่วนจำนวนสมาชิกที่เรียนหรือเรียนจบตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นไปต่อจำนวน

สมาชิกทั้งหมดในครอบครัว

	 - 12.9748*** 5.1977**

สัดส่วนจำนวนเด็กอายุน้อยกว่า	7	ปีต่อจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน 	 - -8.8680ns 	 -

ตัวแปรหุ่นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่รวมเกษตร	15-29.99	บาทต่อคนต่อวัน 25.5131*** 25.9273*** 15.5194***

ตัวแปรหุ่นค่าใข้จ่ายในครัวเรือนไม่รวมเกษตร	30-44.99	บาทต่อคนต่อวัน 41.6514*** 44.7187*** 28.8531***

ตัวแปรหุ่นค่าใข้จ่ายในครัวเรือนไม่รวมเกษตร	45-59.99	บาทต่อคนต่อวัน 51.4536*** 59.1577*** 32.6037***

ตัวแปรหุ่นค่าใข้จ่ายในครัวเรือนไม่รวมเกษตร	ต่อคนต่อวัน	60-74.99 52.1914*** 78.3978*** 48.7705***

ที่มา:	จากการวิเคราะห์	

หมายเหตุ	:	***	ระดับนัยสำคัญ	0.01	**	ระดับนัยสำคัญ	0.05ns	ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 2		ค่าประมาณการสัมประสิทธิ์ด้านรายได้ของครัวเรือนตัวอย่างบนพื้นที่ราบ	ที่ดอน	และที่สูง	

ตัวแปร ที่ราบ ที่ดอน ที่สูง

ค่าคงที่	(Constant) 53.8657*** 64.7147*** 30.0354***

จำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือขนาดครัวเรือน -2.6347*** -3.7230*** -1.2558***

จำนวนปีที่เรียนหนังสือของหัวหน้าครัวเรือน	(ปี) - - 0.4797***

สัดส่วนสมาชิกที่เรียนหรือเรียนจบตั้งแต่มัธยมขึ้นไปต่อสมาชิกทั้งหมด

ในครัวเรือน
13.1121*** 15.6837*** -

สัดส่วนจำนวนคนชรา	ต่อจำนวนสมาชิกอายุ	7-60	ปี -6.0010*** - -

สัดส่วนจำนวนเด็กอายุน้อยกว่า	7	ปี	ต่อจำนวนสมาชิกทั้งหมดของครัวเรือน - -26.5383** -3.8868*

สัดส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าอาหารต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน -44.7553*** -65.9347*** -25.3821***

มูลค่าข้าวที่ผลิตและบริโภคเองต่อคน	(พันบาท) 2.3709*** 2.6100*** 2.3845***

มูลค่าสัตว์	ประมงอาหารธรรมชาติ	ที่บริโภคต่อคน	(พันบาท)	 - 1.8987*** 1.3671***

มูลค่าพืชอื่นที่บริโภคต่อคน	(พันบาท) - 3.3683*** 3.0290***

มูลค่าปศุสัตว์ทั้งหมดที่ครัวเรือนเลี้ยงไว้ปัจจุบัน	(พันบาท) 0.0791*** - -

รายได้นอกฟาร์มต่อคน	(พันบาท) - - 0.1421***

สัดส่วนหนี้	ต่อรายได้รวม - 2.7068** -

มูลค่าหนี้สินต่อคน	(พันบาท) 0.0931** - 0.2290***

ตัวแปรหุ่น	รายได้ต่อคนต่อวัน	50-99	บาท 8.7927*** 9.7372*** 7.6113***

ตัวแปรหุ่น	รายได้ต่อคนต่อวัน	100-149.99	 15.9633*** 19.6741*** 11.2731***

ตัวแปรหุ่น	รายได้ต่อคนต่อวัน	150-199.99	 20.7880*** 23.5232*** 22.7928***

ตัวแปรหุ่น	รายได้ต่อคนต่อวัน	200-249.99	 19.1358*** 35.5505*** 18.9858***

ตัวแปรหุ่น	รายได้ต่อคนต่อวัน	>250	บาท 25.1383*** - 17.9394***

F-value	(d.f.) 31.47	(398)* 74.34	(404)*** 86.44	(427)***

R2 0.4869 0.6883 0.7392
Adjust	R2 0.4714 0.6790 0.7306

ที่มา:	จากการวิเคราะห์	

หมายเหตุ:	***	ระดับนัยสำคัญ	0.01	**	ระดับนัยสำคัญ	0.05	

วิจารณ์ และสรุปผล

	 ผลการประเมินมูลค่าอาหารที่ครัวเรือนบริโภคต่อคน

ต่อวัน	 โดยใช้ค่าใช้จ่ายเป็นตัวเงินในการซื้ออาหาร	 รวมกับ

มูลค่าอาหารที่ครัวเรือนผลิตเองหรือแลกเปลี่ยน	 และจาก

อาหารที่เก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ	 พบว่า	 ครัวเรือนบนพื้นที่สูง

มีมูลค่าอาหารที่บริโภคเฉลี่ยต่ำกว่าครัวเรือนบนพื้นที่ดอน	

และที่ราบ	 ดังนั้นเมื่อนำมูลค่าอาหารที่บริโภคของครัวเรือน

ตัวอย่างรายครัวเรือนเปรียบเทียบกับเกณฑ์มูลค่าอาหารที่

บริโภคเพื่อให้ได้ค่าพลังงานขั้นต่ำก็พบว่าบนพื้นที่สูง	 มี

สัดส่วนของครัวเรือนที่มีความไม่มั่นคงทางอาหารสูงกว่าครัว

เรือนบนพื้นที่ดอนและที่ราบ	 สาเหตุหนึ่งมาจากลักษณะ

อาหารที่บริโภคซึ่งเป็นอาหารจำพวกแป้งที่มีมูลค่าน้อยแต่ให้
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พลังงานที่สูง	 และอาหารส่วนใหญ่	 คือมากกว่าร้อยละ	 50		 

ได้จากการผลิตเองและจากธรรมชาติ	ซึ่งในการประเมินมูลค่า

ได้ใช้ราคาในท้องถิ่นซึ่งต่ำกว่าราคาอาหารที่ซื้อเป็นส่วนใหญ่	

ทำให้ผลการประเมินมูลค่าอาหารที่บริโภคต่อคนต่อวันบนที่

สูงค่อนข้างต่ำ	นอกจากนี้	ผลจากครัวเรือนตัวอย่างบนที่สูงที่

ศึกษาครั้งนี้	 ได้เน้นเป้าหมายไปที่ครัวเรือนยากจน	 ดังนั้น

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าอาหารที่บริโภคกับมูลค่าอาหารที่

บริโภคเพื่อให้ได้ค่าพลังงานขั้นต่ำที่ใช้ผลการศึกษาจากครัว

เรือนตัวอย่างที่มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า	 ผลที่ได้จึงทำให้ครัวเรือน

บนพื้นที่ที่สูงมีความไม่มั่นคงทางอาหารเป็นสัดส่วนที่สูง	 ซึ่ง

สะท้อนถึงความเป็นอยู่ของครัวเรือนที่ยากจนจริง	

	 สำหรับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่า

อาหารที่บริโภคของครัวเรือนกับข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยทุน

การดำรงชีพของครัวเรือน	 กล่าวได้ว่าได้ผลที่ค่อนข้างดี		 

โดยเฉพาะการวิเคราะห์โดยใช้ชุดตัวแปรทางด้านค่าใช้จ่าย	

ที่พบว่าสามารถอธิบายความสัมพันธ์กับมูลค่าอาหารที่

บริโภคถึงร้อยละ	 78	 -	 86	 ขณะที่การใช้ชุดตัวแปรทางด้าน

รายได้	 พบความสัมพันธ์ที่ลดลงคือประมาณร้อยละ	 47–73	

โดยในทั้งสองชุดข้อมูล	 ทุกตัวแปรมีทิศทางความสัมพันธ์กับ

ตัวแปรตามถูกต้องตามสมมติฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	

สำหรับครัวเรือนบนพื้นที่ราบ	พบว่า	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

มูลค่าอาหารที่บริโภคกับชุดตัวแปรทั้งทางด้านทางด้านค่าใช้

จ่ายและด้านรายได้	 มีน้อยกว่าครัวเรือนบนพื้นที่ดอน	 และ	 

ที่สูง	ทั้งนี้เนื่องจากครัวเรือนบนพื้นที่ราบมีรูปแบบการบริโภค

ที่ต่างจากที่ดอนและที่สูง	 มีการบริโภคอาหารที่หลากหลาย	

มีโอกาสที่การบริโภคอาหารถูกกำหนดจากปัจจัยภายนอก

อื่นๆ	 มากกว่าครัวเรือนบนพื้นที่ดอนและที่สูง	 จากผล	 

การวิเคราะห์ที่ได้นี้	 ทำให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ	 ที่มีความ

สัมพันธ์กับมูลค่าอาหารที่บริโภคของครัวเรือน	 สามารถนำ

ไปใช้ร่วมกับข้อมูลจากฐานข้อมูล	 จปฐ.	 เพื่อการประเมิน

ความไม่มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนระดับชุมชน	 ตำบล	

อำเภอ	 และระดับจังหวัดโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์

ที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละชุดตัวแปรได้	
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บทคัดย่อ

 การประเมินความไม่มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในระดับจังหวัดเป็นกระบวนการที่ต้องใช้งบประมาณและเวลาในการ

สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการประเมินซ้ำทุกปี	ในการศึกษานี้พบว่าข้อมูล	จปฐ.	มีการจัด

เก็บทุกปีแต่ยังไม่สะดวกในการนำข้อมูลมาใช้ในการประเมินได้โดยตรง	 จึงได้พัฒนาโปรแกรมช่วยจัดการ-ประมวลผลข้อมูล	

จปฐ.	 สำหรับสกัดข้อมูลรายคนและรายครัวเรือนจากฐานข้อมูล	 จปฐ	 ปี	 2554	 ของจังหวัดเชียงใหม่	 พร้อมกับตรวจสอบและ

ปรับปรุงความถูกต้องข้อมูล	 ก่อนนำไปคำนวณค่าตัวแปรอิสระต่างๆ	 ในสมการถดถอยเชิงพหุที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

มูลค่าอาหารที่บริโภคกับตัวแปรด้านทุนการดำรงชีพของครัวเรือนใน	 3	 เขตนิเวศน์	 คือ	 ที่ราบ	 ที่ดอน	 และที่สูง	 รวมทั้งสิ้น		 

27	 ตัวแปร	 เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรือน	 หากผลลัพธ์มูลค่าด้านอาหารที่ได้จากสมการ	 ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายด้าน

อาหารขั้นต่ำ	 (Minimum	Dietary	 Energy	 Requirement,	MDER)	 สามารถอนุมานได้ว่าครัวเรือนนั้นอยู่ในสภาวะไม่มั่นคงทาง

อาหาร	

	 จากการประเมินความไม่มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้สมการดังกล่าวกับข้อมูลตัวแปรที่

ประมวลได้จาก	จปฐ	พบว่าครัวเรือนที่มีความไม่มั่นคงทางอาหารของอำเภอเมืองมีสัดส่วนน้อยที่สุดเท่ากับร้อยละ	6.2	ในขณะที่

อำเภอสะเมิง	แม่แจ่ม	และกัลยาณิวัฒนา	มีสัดส่วนครัวเรือนที่มีความไม่มั่นคงทางอาหารมากที่สุดสามอันดับแรก	 เท่ากับร้อยละ	

59.2	54.0	และ	54.0	ตามลำดับ	 ในภาพรวมของการประเมินทั้งจังหวัดเชียงใหม่	พบว่าครัวเรือนที่มีความไม่มั่นคงทางอาหารมี

จำนวน	63,187	ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ	26.5	จากจำนวนครัวเรือนที่มีอยู่ในฐานข้อมูล	จปฐ	ทั้งสิ้น	244,947	ครัวเรือน	ซึ่ง

วิธีการดังกล่าวนี้สามารถนำไปใช้ประเมินความไม่มั่นคงทางอาหารระดับจังหวัดโดยใช้ข้อมูล	 จปฐ	 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 และ

นำไปขยายผลใช้ในจังหวัดอื่นได้	

คำสำคัญ : ความไม่มั่นคงทางอาหาร	/	ข้อมูล	จปฐ	/	การประเมินความมั่นคงทางอาหาร	

ABSTRACT

 Household	 Food	 security	 assessment	 at	 provincial	 level	 requires	 large	 data	 set	 and	 time.	 Although	 the	

household	dataset	(Basic	Minimum	Need,	BMN)	is	available	and	updated	yearly,	but	accessing	to	specific	data	set	is	

limited.	The	study	explored	the	BMN	database	to	identify	data	table	and	column	corresponds	to	the	specific	variables	

required	 for	assessing	household	 food	security	of	 the	whole	Chiang	Mai	province.	The	data	management	software	

was	constructed	to	support	BMN	data	accessing	and	calculation	to	meet	all	given	variables	in	the	livelihood	assets	
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regression	 equation	 developed	 earlier,	 to	 determine	 the	 value	 of	 food	 consumed	 per	 capita	 per	 day	 of	 individual	

household.	

	 Comparing	the	values	of	food	consumed	per	capita	per	day	obtained	from	the	equation	to	the	value	of	food	

consumed	 to	have	minimum	dietary	energy	 requirement	 (MDER)	 in	order	 to	determine	 food	 insecurity	of	 individual	

household	in	three	agroecozones	(lowland,	upland	and	highland).	Apart	from	food	security	assessment	at	household	

level,	the	result	was	aggregated	to	assess	food	security	at	the	tambon	and	district	level	of	Chiang	Mai	province.	The	

result	 indicated	 that	 Muang	 district	 had	 the	 lowest	 insecure	 households	 as	 of	 6.2	 per	 cent,	 while	 Samoeng,	

Maechaem	and	Kalayaniwatana	districts	showed	high	proportions	of	food	insecure	households	as	of	59.2,	54.6	and	

54.0	percent	respectively.	For	the	overall	food	security	assessment	of	all	244,947	households	in	Chiang	Mai	province	

found	63,187	households	(26.5	per	cent)	were	food	insecure.	This	study	resulted	in	method	and	tool	to	incorporate	

the	existing	BMN	data	for	household	food	security	assessment	at	the	provincial	level.	

Keywords :	Food	Insecurity	/	Basic	Minimum	Need	Data	/	Food	Security	Assessment	

บทนำ

	 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	

ได้ให้ความหมายของความมั่นคงทางอาหารไว้	 4	 มิติ	 คือ		 

1)	 ความพอเพียง	 2)	 การเข้าถึง	 3)	 การใช้ประโยชน์	 และ		 

4)	เสถียรภาพ	ถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาได้มีการเพิ่มเติมมิติทาง

ด้านคุณภาพอาหาร	และประเด็นอื่นๆ	ที่มีผลต่อความไม่มั่นคง

ทางอาหาร	 เช่น	 ความเป็นธรรม	 การพึ่งพาผ่านระบบเครือ

ญาติและสังคม	 นอกจากนี้ยังผนวกรวมแนวคิดเรื่องความ

เปราะบางที่มองสภาวะของความมั่นคงทางอาหารที่มีพลวัติ

ที่เคลื่อนไปตามมิติเวลา	 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับแนวคิดด้าน

ความเสี่ยง	ความสามารถในการรับมือ	และการปรับตัว	การใช้

ดัชนีชี้วัด	 เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ชุดปัจจัยที่เกี่ยวข้องในมิติ

ต่างๆ	ทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อบ่งชี้ให้

เห็นสถานภาพของความมั่นคงทางอาหารของคนหรือครัวเรือน 

ชุมชน	 จนถึงระดับประเทศ	 ซึ่งดัชนีชี้วัดที่กำหนดขึ้นมามี

ความสอดคล้องกับแนวคิดหรือความหมายของความมั่นคง

ทางอาหารที่เฉพาะเจาะจง	 ทำให้ชุดดัชนีที่หลายหน่วยงาน

หรือองค์กรใช้ในการศึกษาหรือในการประเมินแตกต่างกันไป	

ซึ่งสามารถครอบคลุมบางมิติของความมั่นคงทางอาหาร

เท่านั้น	(ศจินทร์	ประชาสันติ์.	2552)		

	 ปัจจัยหรือเหตุผลหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดดัชนีที่ใช้ก็คือ	

กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลรวมทั้งเวลาและงบประมาณที่ใช้	

การมีอยู่และการเข้าถึงข้อมูลสนับสนุนที่จำเป็น	 การดำเนิน

การศึกษาในระดับชุมชนแม้สามารถกำหนดตัวชี้วัดที่

สามารถสะท้อนถึงสภาวะที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้แต่

ต้องการชนิดข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงเฉพาะพื้นที่	 ส่วน

การศึกษาในระดับพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นซึ่งใช้ค่าดัชนีที่ได้จากข้อมูล

ที่ประมวลรวบยอด	(Aggregated	Data)	จากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 

ก็มีข้อจำกัดในการบ่งบอกสภาพความเป็นจริงในระดับย่อย

ลงไป	

	 จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น	 ทำให้เกิดโจทย์	 

การศึกษาวิจัยว่า	 ทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้ดัชนีชี้วัดเพื่อ

คาดการณ์หรือเฝ้าระวังสภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารใน

ระดับชุมชน	 ตำบล	 อำเภอ	 และจังหวัด	 เพื่อกำหนดกลุ่ม	 

เป้าหมายเพื่อจัดสรรความช่วยเหลือที่เร่งด่วน	 และสามารถ

ใช้ติดตามประเมินผลจากการดำเนินการช่วยเหลือต่างๆ	โดย

ใช้ข้อมูลระดับครัวเรือนที่มีการสำรวจจัดเก็บและปรับปรุง

ข้อมูลทุกปี	

	 การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย	 “ความ

สัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนใน

ชนบท	 กับทรัพยากรเกษตรตามเขตนิเวศน์ต่างๆ”	 (ชาญชัย	

แสงชโยสวัสดิ์	 และคณะ.	 2555)	 ซึ่งมีกิจกรรมการศึกษา		 

5	 ส่วนหลัก	 คือ	 1)	 การหาเส้นความมั่นคงทางอาหารโดย	 

การประเมินมูลค่าอาหารที่ครัวเรือนบริโภคต่อคนต่อวัน	 แบ่ง

ตามเขตนิเวศน์	 ที่ราบ	 ที่ดอน	 และที่สูง	 2)	 การวิเคราะห์ถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอาหารที่ครัวเรือนบริโภคกับทุก

การดำรงชีพของครัวเรือนโดยใช้สมการถดถอยเชิงพหุ		 

3)	 การประเมินความไม่มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนใน

จังหวัดเชียงใหม่	 ที่ใช้ผลลัพธ์จากกิจกรรมที่	 1	 นำมาขยาย

ผลจากระดับครัวเรือนถึงระดับจังหวัด	 ซึ่งได้นำเสนอราย

ละเอียดในบทความนี้	และ	4)	เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
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ของความไม่มั่นคงทางอาหารของชุมชนกับทรัพยากรทาง

เกษตร	 เพื่อระบุปัจจัยด้านทรัพยากรที่สนับสนุน	 หรือเป็น	 

ข้อจำกัด	 ที่นำไปสู่ความไม่มั่นคงทางอาหารของชุมชน	 และ	

5)	 การศึกษากลยุทธ์ในการรับมือกับอาหารไม่เพียงพอของ

เกษตรกร	จังหวัดเชียงใหม่		

วัตถุประสงค์ 

	 1.	 พัฒนาวิธีการและเครื่องมือสนับสนุนการสกัด	

ตรวจสอบ	และวิเคราะห์ข้อมูล	จปฐ	

	 2.	 ประเมินความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน 

หมู่บ้าน	 ตำบล	 อำเภอ	 และจังหวัด	 โดยใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์

ได้จาก	จปฐ	

วิธีการศึกษา

	 ในการศึกษานี้	 ได้นำสมการทั้งสองสมการของแต่ละ

ภูมินิเวศน์จากการศึกษาของ	ชาญชัย	แสงชโยสวัสดิ์	 และคณะ 

(2555)	 มาใช้กับฐานข้อมูล	 จปฐ.	 เพื่อทำการประมาณมูลค่า

อาหารที่บริโภคของครัวเรือนต่อคนต่อวัน	และนำไปเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์มูลค่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคอาหารขั้นต่ำที่ได้จาก

การศึกษาของชาญชัย	แสงชโยสวัสดิ์	และคณะ	(2555)	 เพื่อ

ประเมินความมั่นคงทางอาหารของแต่ละครัวเรือนในจังหวัด

เชียงใหม่	 โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้	 (1)	 ศึกษาสมการถดถอย

เชิงพหุที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอาหารที่ครัวเรือน

บริโภคกับทุนการดำรงชีพของครัวเรือน	 เพื่อทราบตัวแปร

ต่างๆ	 และข้อมูลที่ต้องการ	 (2)	 วิเคราะห์โครงสร้างของฐาน

ข้อมูล	จปฐ.	ตารางข้อมูล	และโครงสร้างข้อมูลในแต่ละตาราง	

และพัฒนาโปรแกรมช่วยในการตรวจสอบ	สกัด	และประมวล

ผลข้อมูลเบื้องต้น	 จากฐานข้อมูล	 จปฐ.	 นำมาคำนวณค่าตัว

แปรต่างๆ	 ในสมการ	 และมูลค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่ระบุไว้ใน

ฐานข้อมูล	จปฐ.	(3)	ประมาณมูลค่าค่าใช้จ่ายด้านอาหารของ

ครัวเรือน	 โดยใช้สมการข้างต้นและข้อมูลตัวแปรที่สกัดและ

วิเคราะห์จากข้อมูล	 จปฐ.	 (4)	 จัดแบ่งหมู่บ้านออกตามเขต

นิเวศน์	 โดยใช้การวิเคราะห์แบบซ้อนทับของแผนที่	 (5)	

ประเมินความไม่มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนโดยการ

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรือนที่ได้จาก

สมการ	 2	 สมการ	 และมูลค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่สกัดจาก	

จปฐ.	 โดยตรง	 กับค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่บริโภคเพื่อให้ได้

พลังงานขั้นต่ำที่จำเป็นต้องได้รับเพียงพอต่อคนต่อวัน	

(Minimum	 Dietary	 Energy	 Requirement,	 MDER)	 ของ

แต่ละเขตนิเวศน์	 และ	 (6)	 ประมวลสรุปสัดส่วนครัวเรือนที่	 

ไม่มั่นคงทางอาหารเป็นรายหมู่บ้าน	ตำบล	และอำเภอ	

ผลการศึกษา

มูลค่าค่าใช้จ่ายด้านอาหารเพื่อให้ได้พลังงานขั้นต่ำที่

จำเป็น 

	 ชาญชัย	 แสงชโยสวัสดิ์	 และคณะ	 (2555)	 ได้ทำ	 

การศึกษาเพื่อคำนวณหามูลค่าอาหารที่บริโภคเพื่อให้ได้

พลังงานขั้นต่ำที่จำเป็นต้องได้รับเพียงพอต่อคนต่อวัน	

(MDER	 ซึ่งเท่ากับ	 1,850	 กิโลแคลอรี/คน/วัน	 ในกรณี

ประเทศไทย)	 โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือนตัวอย่าง

จำนวน	194	ครัวเรือน	 ในเขตนิเวศน์ที่ราบ	ที่ดอน	และที่สูง	

ในจังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่งพบว่า	 ครัวเรือนตัวอย่างบนที่ราบ		 

ที่ดอน	และที่สูง	ต้องการมูลค่าอาหารที่บริโภคเพื่อได้พลังงาน

ขั้นต่ำเท่ากับ	 42.7	 55.1	 และ	 51.3	 บาทต่อคนต่อวัน		 

ตามลำดับ	 จากค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้	 ได้นำไปคำนวณหา

จำนวนครัวเรือนที่มีมูลค่าอาหารที่บริโภคต่ำกว่าเกณฑ์	พบว่า

มีจำนวนครัวเรือนที่มีมูลค่าอาหารที่บริโภคไม่เพียงพอ	 

บนที่ราบ	 ที่ดอน	 และที่สูง	 ร้อยละ	 20	 45	 และ	 40	 ของ

จำนวนครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมดบนที่ราบ	 ที่ดอน	 และที่สูง		 

ตามลำดับ	

สมการความสัมพันธ์มูลค่าอาหารที่ครัวเรือนบริโภคกับ

ทุนการดำรงชีพของครัวเรือน 

	 ชาญชัย	 และคณะ	 (2555)	 ได้ทำการศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างมูลค่าอาหารที่ครัวเรือนบริโภคกับทุน	 

การดำรงชีพและปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน		 

โดยใช้ข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างจำนวน	 1,275	 ครัวเรือน	

ครอบคลุมครัวเรือนในเขตนิเวศน์ที่ราบ	 ที่ดอน	 และที่สูงใน		 

8	อำเภอ	ของจังหวัดเชียงใหม่	วิเคราะห์ผลโดยใช้แบบจำลอง

ถดถอยเชิงพหุ	แยกกลุ่มตัวแปรกำหนดเป็น	2	ชุด	คือ	1)	ชุด

ตัวแปรอิสระด้านรายได้ร่วมกับตัวแปรอื่นๆ	 และ	 2)	 ชุด

ตัวแปรอิสระด้านรายจ่าย	(ไม่รวมการลงทุนการเกษตร)	ร่วมกับ

ตัวแปรอื่นๆ	 วิเคราะห์แยกตามพื้นที่ราบ	 ที่ดอน	 ที่สูง	 ผล	 

การศึกษาทำให้ได้ชุดตัวแปรของทั้งสมการชุดตัวแปรด้าน

รายได้	 และด้านรายจ่าย	 ที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าอาหารที่บริโภคของครัวเรือนต่อคนต่อวันของทั้งสาม

เขตนิเวศน์	 ซึ่งตัวแปรทั้งหมดจากสมการทั้งสอง	 มีจำนวน

รวมทั้งหมด	27	ตัวแปรดังแสดงในตารางที่	1	
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ฐานข้อมูล จปฐ  
	 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้กำหนดรูปแบบลักษณะของสังคมไทยและ
คนไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต	 โดยกำหนดเป็นเครื่องชี้วัด
ความจำเป็นพื้นฐาน	 (จปฐ)	ของคนไทย	ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
6	หมวดได้แก่	สุขภาพดี	มีบ้านอาศัย	ฝักใฝ่การศึกษา	รายได้
ก้าวหน้า	ปลูกฝังค่านิยมไทย	และร่วมใจพัฒนา	รวม	42	ตัวชี้วัด 
แต่ทั้งนี้	 “โปรแกรมบันการบันทึกและประมวลผลข้อมูลความ
จำเป็นพื้นฐานของครัวเรือน	 (จปฐ)	 ปี	 2550-2554”	 หรือ	
BMN	 ที่มีอยู่ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง	 และ	 
ไม่สามารถประมวล	

	 ข้อมูลในระดับครัวเรือน	 ดังนั้นจำเป็นต้องพัฒนา

ระบบช่วยจัดการข้อมูลที่สามารถประมวลผลข้อมูลที่เฉพาะ

เจาะจงในระดับครัวเรือน	และของหลายๆ	หมู่บ้าน	สอดคล้อง

กับความต้องการ	

	 ฐานข้อมูล	 จปฐ	 เป็นแบบ	 Relational	 Database	

(RDBM)	สำหรับทำงานร่วมกับ	Microsoft	 SQL	 server	ซึ่ง

สามารถใช้การเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบเปิด	(Open	Database 

Connectivity,	ODBC)	หรือการเชื่อมต่อที่ใช้	 ActiveX	Data	

Objects	 (ADO)	 ของ	 Microsoft	 ทำให้สามารถใช้งานฐาน

ข้อมูลได้ในหลายรูปแบบ	 อย่างไรก็ดีจำเป็นต้องศึกษาโครงสร้าง

และลักษณะของฐานข้อมูลก่อนพัฒนาแอพพลิเคชั่นหรือ

โปรแกรมการจัดการและประมวลผลข้อมูล	

	 ฐานข้อมูล	 จปฐ	 ประกอบด้วยตารางข้อมูล	 (Table)	

จำนวนมาก	 ตารางข้อมูลหลักที่สำคัญคือตาราง	 Tambon	

BMN1	 ที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของครัวเรือน	 และตาราง	

mFamilyMember	 ที่จัดเก็บข้อมูลของสมาชิกแต่ละคนใน	 

ครัวเรือน	 ซึ่งตารางข้อมูลทั้งสองนี้จะมีความเชื่อมโยงกัน

ทำให้ทราบว่า	 แต่ละระเบียนหรือแถวข้อมูล	 (Row)	 ที่บรรจุ

ข้อมูลรายบุคคลนั้น	 เป็นของครัวเรือนใด	 ดังนั้นจึงสามารถ

ประมวลผลรายละเอียดข้อมูล	(Attribute)	ที่สนใจของสมาชิก

ทุกคนในแต่ละครัวเรือน	 หรือนำมาประมวลร่วมกับข้อมูล	 

ในระดับครัวเรือนได้	 นอกจากนี้ทั้งสองตารางนี้ยังสัมพันธ์

เชื่อมโยงเข้ากับตารางข้อมูลอื่นๆ	 ซึ่งใช้สำหรับการอธิบาย

ข้อมูลต่างๆ	ในตาราง	TambonBMN1	และ	mFamily	Member 

ที่ส่วนมากที่ส่วนมากจัดเก็บอยู่ในรูปของเลขรหัส	(Code)	

	 ในตารางข้อมูลหลัก	 TambonBMN1	 ประกอบด้วย	

424	คอลัมน์	ซึ่งเมื่อพิจารณาดูโครงสร้างข้อมูลและคุณสมบัติ

ที่กำหนดไว้	 พบว่าไม่ได้มีการให้คำจำกัดความหรือความ

หมายของข้อมูลใน	Description	 ของแต่ละคอลัมน์ไว้	 ฉะนั้น

การศึกษาโครงสร้างฐานข้อมูล	 จปฐ	 โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการ

เทียบเคียงตัวแบบสอบถาม	 เข้ากับการดูข้อมูลจริงใน

ระเบียนข้อมูล	 รวมถึงการใช้โปรแกรม	 BMN	 ทดสอบป้อน

ข้อมูลใหม่เข้าไปในฐานข้อมูล	 แล้วตรวจสอบตัวข้อมูลที่จะ

ปรากฏอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไปควบคู่กัน	 ทั้งนี้ได้คัดเลือก

ศึกษาเฉพาะคอลัมน์ที่คาดว่าจะใช้เป็นข้อมูลหลักในงานวิจัย

นี้	เพื่อใช้ในการประเมินความมั่นคงทางอาหารต่อไป	

โปรแกรมช่วยจัดการและประมวลผลข้อมูล จปฐ 

(โปรแกรม ชปข-จปฐ) 

 โปรแกรมช่วยจัดการและประมวลผลข้อมูล	 จปฐ	

(โปรแกรม	ชปข-จปฐ)	พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา	Visual	Basic	

ซึ่งต้องทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งโปรแกรม	

BMN	 และฐานข้อมูล	 จปฐ	 ปี	 2554	 ของจังหวัดเชียงใหม่ไว้

เรียบร้อยแล้ว	 ซึ่งโปรแกรมฯ	 นี้ได้ออกแบบให้ทำการเชื่อม

ต่อกับฐานข้อมูล	จปฐ	สืบค้น	และประมวลผลข้อมูลผ่านทาง	

MSDE	ที่ถูกติดตั้งพร้อมกันกับโปรแกรม	BMN 
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ตารางที่ 1	 ตัวแปรที่ใช้ประมาณมูลค่าการบริโภคอาหาร	ในสมการชุดตัวแปรด้านรายจ่ายและรายได้	

ตัวแปรการวิเคราะห์
สมการด้านค่าใช้จ่าย สมการด้านรายได้

ที่ราบ ที่ดอน ที่สูง ที่ราบ ที่ดอน ที่สูง

1.	จำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือขนาดครัวเรือน	(คน)      
2.	สัดส่วนจำนวนเด็กอายุน้อยกว่า	7	ปีต่อสมาชิกทั้งหมด  
3.	สัดส่วนเด็กอายุน้อยกว่า	7	ปีต่อสมาชิกอายุ	7-60	ปี 
4.	สัดส่วนคนชราอายุมากกว่า	60	ปีต่อสมาชิกอายุ	7-60	ปี 
5.	จำนวนปีที่เรียนหนังสือของหัวหน้าครัวเรือน	(ปี)  
6.	สัดส่วนสมาชิกที่เรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นไปต่อจำนวนสมาชิกทั้งหมด    
7.	สัดส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่อาหารของครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด      
8.	มูลค่าข้าวที่ผลิตและบริโภคเองต่อคน	(พันบาท)      
9.	มูลค่าสัตว์	ประมง	อาหารธรรมชาติ	ที่บริโภคต่อคน	(พันบาท)	     
10.	มูลค่าปศุสัตว์ทั้งหมดที่ครัวเรือนเลี้ยงปัจจุบัน	(พันบาท) 
11.	มูลค่าพืชอื่นที่บริโภคต่อคน	(พันบาท)	    
12.	รายได้นอกฟาร์มต่อคน	(พันบาท)  
13.	สัดส่วนรายได้นอกฟาร์มต่อรายได้ทั้งหมด 
14.	สัดส่วนรายได้จากภาคเกษตรต่อรายได้นอกเกษตร	(นอกฟาร์ม) 
15.	มูลค่าหนี้สินต่อคน	(พันบาท)   
16.	สัดส่วนหนี้	ต่อรายได้รวม 
17.	ตัวแปรหุ่นค่าใช้จ่ายครัวเรือนไม่รวมเกษตร	15-29.99	บาท/คน/วัน   
18.	ตัวแปรหุ่นค่าใช้จ่ายครัวเรือนไม่รวมเกษตร	30-44.99	บาท/คน/วัน   
19.	ตัวแปรหุ่นค่าใช้จ่ายครัวเรือนไม่รวมเกษตร	45-59.99	บาท/คน/วัน   
20.	ตัวแปรหุ่นค่าใช้จ่ายครัวเรือนไม่รวมเกษตร	60-74.99	บาท/คน/วัน   
21.	ตัวแปรหุ่น	ค่าใช้จ่ายครัวเรือนไม่รวมเกษตร	=>75	บาท/คน/วัน   
22.	ตัวแปรหุ่นรายได้ครัวเรือน	50-99.99	บาท/คน/วัน   
23.	ตัวแปรหุ่นรายได้ครัวเรือน	100-149.99	บาท/คน/วัน   
24.	ตัวแปรหุ่นรายได้ครัวเรือน	150-199.99	บาท/คน/วัน   
25.	ตัวแปรหุ่นรายได้ครัวเรือน	200-249.99	บาท/คน/วัน  
26.	ตัวแปรหุ่นรายได้ครัวเรือน	=>200	บาท/คน/วัน 
27.	ตัวแปรหุ่นรายได้ครัวเรือน	=>250	บาท/คน/วัน  

	 โปรแกรม	 ชปข-จปฐ	 ที่พัฒนาขึ้น	 สามารถใช้เลือก

หมู่บ้านที่ต้องประมวลผลข้อมูล	 จปฐ	 โดยเลือกไล่เรียงจาก

ภาค	 จังหวัด	 อำเภอ	 ตำบล	 และหมู่บ้านตามลำดับ	 ซึ่ง

สามารถเลือกหมู่บ้านเป้าหมายได้หลายหมู่บ้าน	 หรือเลือก

ทั้งตำบล	 หรืออำเภอ	 หลังจากนั้น	 ผู้ใช้สามารถออกแบบ

ข้อมูลที่ต้องการประมวลผล	 และสร้างเป็นชุดข้อมูลใหม่และ

บันทึกเป็นแฟ้มข้อมูล	 Excel	 เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้	

เช่น	 การสร้างข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านอาหาร	 ซึ่งจำเป็นสำหรับ

การคำนวณตัวแปรหนึ่งในสมการ	 สามารถใช้โปรแกรมนี้

สร้างข้อมูลโดยรวมค่าข้อมูลจากสามสดมภ์ในตาราง	

TambonBMN1	 ซึ่งได้แก่	 Q143Value	 (ค่าใช้จ่าย-ข้าวสาร)	

Q144Value	 (ค่าใช้จ่าย-อาหารที่จำเป็น)	 และ	 Q145Value	

(ค่าใช้จ่าย-ขนมกินเล่น-ขนมกรุบกรอบ)	โปรแกรม	ชปข-จปฐ	

สามารถประมวลผลข้อมูลได้ทั้งระดับรายครัวเรือน	 และ

ระดับหมู่บ้าน	 ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ใน	 ชาญชัย	

และคณะ	(2555)	

 ก่อนทำการคำนวณค่าของตัวแปรต่างๆ	ในตารางที่	1 

ได้ทำการตรวจสอบช่วงค่าของข้อมูล	 เพื่อให้มีความมั่นใจใน

ความถูกต้องของข้อมูลเพิ่มขึ้น	 โดยใช้วิธีการกรองข้อมูล	

(Data	Filtering)	ผลการตรวจสอบพบช่วงค่าข้อมูลที่ผิดปกติ
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ในบางส่วน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายและด้าน

รายได้ของครัวเรือน	 ซึ่งจะนำไปคำนวณค่าตัวแปรหลักของ

ทั้งสองสมการ	 ข้อมูลที่ตรวจพบปรากฏอยู่ในแบบสอบถาม	

จปฐ	 เกือบทุกอำเภอ	 รวมมากกว่า	 200	 รายการข้อมูล	 ซึ่ง

สันนิษฐานว่าเกิดจากการนำเข้าข้อมูลที่ผิดพลาด	

การแบ่งหมู่บ้านออกตามเขตนิเวศน์ 

	 เนื่องจากมูลค่าด้านอาหารเพื่อให้ได้	MDER	ของครัว

เรือนในแต่ละเขตนิเวศน์ที่จะนำไปใช้เป็นเกณฑ์สำหรับ

ประเมินความมั่นคงทางอาหารนั้นมีค่าไม่เท่ากัน	 จึงได้จัด

แบ่งหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่เป็น	 3	 ภูมินิเวศน์	 คือที่ราบ	

ที่ดอน	 และที่สูง	 โดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และเครื่องมือทาง

ระบบภูมิสารสนเทศ	 (Geographic	 Information	 Systems,	

GIS)	 ได้แก่ข้อมูลแบบจำลองระดับความสูงเชิงตัวเลข	

(Digital	 Elevation	Model	 :	 DEM)	 ความลาดชันของพื้นที่	

(Slope)	 โดยนำมาวิเคราะห์เชิงซ้อนทับ	 (Overlay)	 กับ

ตำแหน่งหมู่บ้าน	 โดยหมู่บ้านที่อยู่สูงน้อยกว่า	 310	 เมตร	

และมากกว่า	750	เมตรเหนือระดับน้ำทะเล	(MASL)	กำหนด

เป็นที่ลุ่มและที่สูงตามลำดับ	 ส่วนหมู่บ้านที่อยู่ในระหว่างนี้

หากมีความลาดชันของพื้นที่ร้อยละ	 0-2	 2-25	 และมากกว่า	

25	กำหนดให้เป็นที่ราบ	ที่ดอน	และที่สูงตามลำดับ	

	 จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น		 

25	 อำเภอ	 204	 ตำบล	 2,066	 หมู่บ้าน	 แต่จากฐานข้อมูล	

จปฐ	ปี	2554	มีการจัดเก็บและบักทึกข้อมูลจากแบบสอบถาม

จำนวน	1,832	หมู่บ้าน	จาก	182	ตำบล	25	อำเภอ	ทั้งนี้จาก

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลของชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร	

เทศบาลเมือง	 และเทศบาลตำบล	 และพบว่าข้อมูลในบาง

หมู่บ้านไม่สมบูรณ์	จึงได้ตัดข้อมูลออกจากการวิเคราะห์	รวมทั้ง

หมู่บ้านที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งหรือเขตนิเวศน์ได้	 ซึ่งใน

ที่สุดมีจำนวนหมู่บ้านที่ทำการวิเคราะห์ทั้งสิ้น	1,794	หมู่บ้าน 

แบ่งออกตามเขตนิเวศน์ที่ราบ	ที่ดอน	และที่สูง	จำนวน	956,	

494	 และ	 344	 หมู่บ้าน	 ตามลำดับ	 รวมจำนวนครัวเรือน

ที่ทำการศึกษาวิเคราะห์ทั้งสิ้น	244,947	ครัวเรือน	

ผลการประเมินความมั่นคงทางอาหารโดยใช้สมการ

ความสัมพันธ์และข้อมูล จปฐ. 

	 ผลการวิเคราะห์โดยใช้สมการความสัมพันธ์ของ

ตัวแปรอิสระทางด้านรายได้	 ด้านรายจ่าย	 ในการประเมิน

มูลค่าอาหารที่บริโภคต่อคนต่อวัน	 และมูลค่าอาหารที่บริโภค

ต่อคนต่อวันที่คำนวณโดยตรงจาก	 จปฐ.	 เมื่อนำไปเปรียบ

เทียบกับค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่ใช้เป็นเกณฑ์ของเส้นความ

มั่นคงทางอาหาร	(MDER)	ที่ได้จากการศึกษาในกิจกรรมที	่1	

ของแต่ละครัวเรือนในแต่ละเขตภูมินิเวศน์	 ของจังหวัด

เชียงใหม่	สรุปได้ดังตารางที่	2	

ตารางที่ 2	 ผลการประเมินมูลค่าอาหารที่บริโภคระหว่าง	 3	 วิธีการ	 เปรียบเทียบกับมูลค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคอาหารขั้นต่ำ	

(MDER)	(บาท/คน/วัน)	(ที่มา:	จากการคำนวณ)	

รายการ	

ใช้สมการชุดตัวแปรด้าน	

รายจ่าย 

ใช้สมการชุดตัวแปรด้าน	

รายได้	

ใช้ข้อมูล	จปฐ.	 มูลค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค	

อาหารขั้นต่ำ	

ได้จากแบบสอบถาม	Mean StdDev	 Mean StdDev	 Mean StdDev	

ที่ราบ	 64.95	 12.96	 40.84	 15.49	 37.78	 15.20	 42.7	

ที่ดอน	 71.16	 22.55	 42.87	 22.81	 37.37	 19.64	 55.1	

ที่สูง 52.87	 20.55	 40.61	 22.25	 35.11	 19.66	 51.3	

รวมทุกหมู่บ้าน	 64.34	 18.66	 41.36	 19.14	 37.16	 17.44	 51.8 

	 จากผลลัพธ์ของทั้งสามวิธีการ	 พบว่าสมการชุด

ตัวแปรด้านค่าใช้จ่าย	 ให้ผลการประเมินมูลค่าอาหารที่

บริโภคต่อคนต่อวันสูงกว่าผลลัพธ์จากอีกสองวิธีการ	 ทั้งนี้

พบว่าข้อมูลจาก	 จปฐ.	 ให้มูลค่าอาหารที่บริโภคต่อคนต่อวัน

ต่ำที่สุด	 ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลของ	 จปฐ.	 มูลค่าอาหารที่

บริโภคต่อคนต่อวันมาจาก	 3	 ส่วน	 ได้แก่	 ซื้อข้าวสาร		 

ซื้ออาหารที่จำเป็น	 และการซื้อขนมกรุบกรอบ	ซึ่งเป็นเพียง

หมวดหลักๆ	 เท่านั้น	 ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายละเอียดปลีกย่อย

อื่นๆ	 ที่สามารถตีเป็นมูลค่าอาหารที่บริโภค	 เช่น	 ค่าใช้จ่าย

ซื้อเครื่องปรุงรสสำหรับทำอาหารในครอบครัว	 ค่าเครื่องดื่ม	

ค่าใช้จ่ายที่บริโภคอาหารนอกบ้าน	 และมูลค่าของอาหารที่ได้

จากธรรมชาติ	 ดังนั้นจึงทำให้ข้อมูลมูลค่าอาหารที่บริโภคต่อ
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คนต่อวันที่ได้จาก	 จปฐ	 นั้นค่อนข้างต่ำ	 และไม่ได้ครอบคลุม

ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดเหล่านี้		

	 จากข้อมูลในตารางที่	 2	 เมื่อนำมูลค่าอาหารที่บริโภค

ต่อคนต่อวันของแต่ละครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จาก

สามวิธีข้างต้น	 ไปเปรียบเทียบกับมูลค่าใช้จ่ายเพื่อการ

บริโภคอาหารขั้นต่ำ	 (MDER)	 ที่ใช้เป็นเส้นความมั่นคงทาง

อาหารของแต่ละเขตภูมินิเวศน์ดังได้แสดงเปรียบเทียบไว้ใน

ตารางที่	2	ได้ผลลัพธ์ดังแสดงในตารางที่	3	ซึ่งพบว่าหากนำ

มูลค่าอาหารที่บริโภคที่ได้จากสมการความสัมพันธ์ตัวแปร

ด้านรายได้	 และจากข้อมูล	 จปฐ	 มาใช้ในการประเมินความ

มั่นคงทางอาหารของครัวเรือน	 จะทำให้มีสัดส่วนของครัว

เรือนที่มีความไม่มั่นคงทางอาหารสูงมากเกินไปเมื่อเปรียบ

เทียบกับผลการศึกษาตัวอย่างครัวเรือนในการศึกษาของ

ชาญชัย	แสงชโยสวัสดิ์	และคณะ	(2555)	

ตารางที่ 3	 ร้อยละครัวเรือนที่มีความไม่มั่นคงทางอาหาร	 เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าอาหารที่บริโภคต่อคนต่อวันที่ประเมินได้จาก		 

3	วิธีการ	และที่ได้จากการศึกษาในกิจกรรมที่	1	กับเส้นความมั่นคงทางอาหาร	(ที่มา:	จากการคำนวณ)	

รายการ
จากสมการ

ตัวแปรด้านรายจ่าย

จากสมการ

ตัวแปรด้านรายได้
จากข้อมูล	จปฐ.

จากการศึกษาของชาญชัย

และคณะ	(2555)

ที่ราบ 18.7 77.5 75.0 20.0

ที่ดอน 26.0 76.2 82.4 44.6

ที่สูง 58.7 83.5 84.1 39.7

รวมทุกหมู่บ้าน 26.5 78.0 78.3 33.0

	 ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่	 มีสัดส่วนของครัว

เรือนที่มีความไม่มั่นคงทางอาหารโดยใช้มูลค่าอาหารที่

บริโภคต่อคนต่อวันที่ประเมินได้จากสมการชุดตัวแปรด้าน

รายจ่าย	 (ร้อยละ	 26.5)	 ใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่ได้จากการ

ศึกษาในกิจกรรมที่	 1	มากที่สุด	 (ร้อยละ	 33.0)	 (ตารางที่	 3)	

และเมื่อพิจารณาร้อยละครัวเรือนที่มีความไม่มั่นคงทาง

อาหารพบว่าครัวเรือนของอำเภอเมืองเชียงใหม่มีสัดส่วน

น้อยที่สุด	 (ร้อยละ	 6.2)	 และอำเภอกัลยาณิวัฒนามีสัดส่วน

มากที่สุด	(ร้อยละ	54.0)	ดังแสดงในตารางที่	4	

วิจารณ์และสรุปผล

	 การศึกษานี้เป็นการนำผลการประเมินความมั่นคง

ทางอาหารระดับครัวเรือนที่ต้องอาศัยข้อมูลที่ละเอียดใน

ระดับครัวเรือน	 และเวลาในการจัดเก็บข้อมูลค่อนข้างมาก	

เพื่อหาความสัมพันธ์ปริมาณพลังงานอาหารที่บริโภคเข้ากับ

ค่าใช้จ่าย	 ที่แตกต่างกันในแต่ละเขตนิเวศน์	 มาเชื่อมโยงกับ

ฐานข้อมูล	 จปฐ.	 เพื่อให้สามารถนำมาประเมินความมั่นคง

ทางอาหารของทั้งจังหวัดเชียงใหม่ได้	 โดยการพัฒนาโปรแกรม 

ชปข-จปฐ.	เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล	จปฐ	เพื่อนำมาสร้างข้อมูล

เฉพาะที่ต้องการ	 โดยการนำเข้า	 และ/หรือประมวลข้อมูลขึ้น

มาใหม่	 นอกจากนี้ยังช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความ

น่าเชื่อถือของข้อมูล	

	 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการประเมิน

ความมั่นคงทางอาหารระหว่าง	1)	การใช้สมการความสัมพันธ์

ของชุดตัวแปรด้านค่าใช้จ่าย	 2)	 ความสัมพันธ์ของตัวแปร

ด้านรายได้	และ	3)	ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านอาหารจากฐานข้อมูล	

จปฐ	พบว่าวิธีการประเมินโดยใช้สมการความสัมพันธ์ของชุด

ตัวแปรด้านค่าใช้จ่ายให้ผลการประเมินที่ดีที่สุด	 จากผลของ

การประเมินความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน	 สามารถ

นำไปประมวลสรุปเป็นสัดส่วนของครัวเรือนที่มีความ	 

ไม่มั่นคงทางอาหารระดับหมู่บ้าน	 และระดับพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น

ไปได้	

	 แนวทางการประเมินความมั่นคงทางอาหารที่กล่าว

มาสามารถครอบคลุมปัจจัยหรือตัวชี้วัดที่สำคัญทางด้าน

ความพอเพียง	 และการเข้าถึง	 ที่สามารถประมวลได้จาก

ข้อมูล	 จปฐ	 นอกจากนี้ผลของการศึกษายังได้นำไปวิเคราะห์

กับความสัมพันธ์กับสภาพทรัพยากรเกษตรของแต่ละพื้นที่	

(ชาญชัย	 แสงชโยสวัสดิ์	 และเบญจพรรณ	 เอกะสิงห์.	 2555)	

ดังนั้นโดยสรุปรวมการศึกษาทั้งหมดของโครงการวิจัยนี้

สามารถพัฒนาวิธีการประเมินที่สามารถชี้เป้าหมายชุมชนที่

มีความเสี่ยงพร้อม	 ที่สามารถใช้เฝ้าระวังโดยตรวจวัดและ

ปรับปรุงผลได้ทุกๆ	ปี	
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ตารางที่ 4	 ผลการประเมินความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนของอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่	โดยใช้สมการชุดตัวแปร	

	 	 ด้านรายจ่าย	

อำเภอ ครัวเรือนทั้งหมด ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่มั่นคง มั่นคง 
ร้อยละครัวเรือน 

ที่ไม่มั่นคงทางอาหาร 

สะเมิง	 	 3,670	 	 252	 	 2,023	 	 1,395	 	 59.2	

แม่แจ่ม	 	 10,235	 	 404	 	 5,371	 	 4,460	 	 54.6	

กัลยาณิวัฒนา	 	 1,999	 	 27	 	 1,065	 	 907	 	 54.0	

อมก๋อย	 	 10,215	 	 722	 	 4,674	 	 4,819	 	 49.2	

เวียงแหง	 	 3,299	 	 119	 	 1,492	 	 1,688	 	 46.9	

ฮอด	 	 8,211	 	 32	 	 3,050	 	 5,129	 	 37.3	

พร้าว	 	 10,862	 	 56	 	 3,860	 	 6,946	 	 35.7	

แม่อาย 	 9,186	 	 686	 	 3,022	 	 5,478	 	 35.6	

ดอยเต่า	 	 6,288	 	 14	 	 2,025	 	 4,249	 `	 32.3	

จอมทอง	 	 12,935	 	 24	 	 4,004	 	 8,907	 	 31.0	

ฝาง	 	 15,807	 	 410	 	 4,499	 	 10,898	 	 29.2	

เชียงดาว	 	 10,995	 	 92	 	 2,842	 	 8,061	 	 26.1	

แม่วาง	 	 5,800	 	 209	 	 1,461	 	 4,130	 	 26.1	

แม่แตง	 	 10,891	 	 108	 	 2,561	 	 8,222	 	 23.8	

แม่ริม	 	 14,947	 	 152	 	 3,498	 	 11,297	 	 23.6	

แม่ออน	 	 5,621	 	 15	 	 1,239	 	 4,367	 	 22.1	

ดอยสะเก็ด	 	 14,671	 	 478	 	 2,927	 	 11,266	 	 20.6	

ไชยปราการ	 	 4,575	 	 4	 	 926	 	 3,645	 	 20.3	

สันป่าตอง	 	 16,329	 	 235	 	 3,010	 	 13,084	 	 18.7	

สันกำแพง 	 10,058	 	 1,452	 	 1,508	 	 7,098	 	 17.5	

สันทราย	 	 15,268	 	 327	 	 2,614	 	 12,327	 	 17.5	

หางดง	 	 11,783	 	 206	 	 2,023	 	 9,554	 	 17.5	

ดอยหล่อ	 	 7,141	 	 9	 	 1,107	 	 6,025	 	 15.5	

สารภี	 	 15,857	 	 29	 	 1,887	 	 13,941	 	 11.9	

เมืองเชียงใหม่	 	 8,304	 	 245	 	 499	 	 7,560	 	 6.2	
รวม	 	 244,947	 	 6,307	 	 63,187	 	 175,453	 	 26.5	

กิตติกรรมประกาศ

	 การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนข้อมูล	 จปฐ.	 จากฝ่าย

สารสนเทศของพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่	 และการช่วยเหลือ

ปรับปรุงข้อมูลชื่อและตำแหน่งหมู่บ้านจากองค์การบริหาร

ตำบลหลายแห่ง	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทุน

วิจัยจาก	สกว.	จึ่งใคร่ขอแสดงความขอบคุณมา	ณ	ที่นี้	

เอกสารอ้างอิง

ชาญชัย	แสงชโยสวัสดิ์,	เบญจพรรณ	เอกะสิงห์,	กุศล	ทองงาม, 
พนมศักดิ์	 พรหมบุรมย์	 และบุศรา	 ลิ้มนิรันดร์กุล.	
(2555).	 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการความ

สัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน
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การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหาร

กับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่

Evaluation of Spatial Relationship Between Food Security

and Agricultural Resources in Chiang Mai Province

ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์1

1ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โทร:	053-944621	
Email:	chanchai.s@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากรเกษตรครั้งนี้	 ได้ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้จาก	 

การรวบรวมโดยระบบภูมิสารสนเทศ	 ประกอบด้วย	 ฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างปี	 2543–2553	

โอกาสเกิดภัยแล้งโอกาสเกิดน้ำท่วมปริมาณการสูญเสียดิน	 ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 ระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเข้าถึง

ตลาด	โดยจะแบ่งการประเมินออกเป็น	2	ระดับ	คือ	ระดับอำเภอ	และระดับตำบล	

	 การประเมินความสัมพันธ์ของความมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ	 โดยวิธีการ	

Geographically	Weighted	Regression	พบว่า	มีความแม่นยำมาก	โดยทรัพยากรเกษตรที่มีความสัมพันธ์กับค่าความมั่นคงทาง

อาหารประกอบด้วย	การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าว	พืชไร่	ผัก	ไม้ผล	ความเสี่ยงจากสภาพน้ำท่วม	ระดับความอุดมสมบูรณ์ของ

ดิน	 และระยะเวลาที่สั้นที่สุดสำหรับการเดินทางจากหมู่บ้านถึงตัวอำเภอ	 โดยมีค่าความสัมพันธ์รวมในจังหวัดเชียงใหม่	 (R2)	

เท่ากับ	0.95	และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ	Residual	เท่ากับ	0.001	

 สำหรับการประเมินความสัมพันธ์ของสัดส่วนความไม่มั่นคงทางอาหารกับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ในระดับตำบล	พบว่า 

มีความแม่นยำน้อยกว่าในระดับอำเภอ	 โดยทรัพยากรเกษตรที่มีความสัมพันธ์กับค่าสัดส่วนความไม่มั่นคงทางอาหารประกอบด้วย 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าว	พืชไร่	 ผัก	 ไม้ผล	 ความเสี่ยงจากสภาพน้ำท่วม	ปริมาณการสูญเสียดินระดับความอุดมสมบูรณ์

ของดิน	 และระยะเวลาที่สั้นที่สุดสำหรับการเดินทางจากหมู่บ้านถึงตัวอำเภอ	 โดยมีค่าความสัมพันธ์รวมในจังหวัดเชียงใหม่	 (R2)	

เท่ากับ	0.68	และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ	Residual	เท่ากับ	0.1	

คำสำคัญ : ระบบภูมิสารสนเทศ	/	การถ่วงน้ำหนักสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่	

ABSTRACT

 The	assessment	of	the	relationship	between	food	security	and	agricultural	resources	in	this	study	began	with	

the	collection	of	the	spatial	data	by	using	Geographic	Information	System	(GIS)	which	composed	of	land	use	changes	

from	the	year	2000	to	2010,	flood,	drought,	erosion	risk,	soil	fertility,	travel	distance	and	time	from	village	to	city.	The	

assessment	was	done	in	district	and	sub-district	level.		

	 Results	 of	 spatial	 relationship	 in	 district	 level	 of	 Chiang	 Mai	 Province	 using	 geographically	 weighted	

regressionwas	highly	significant	and	showed	that	 the	changes	of	paddy,	upland,	vegetable,	 fruit	area	 from	2000	to	

2010,	flood	risk,	soil	fertility	level	and	travel	time	from	village	to	city	have	affected	the	ratio	of	food	insecurity	with	a	

very	high	correlation	(R2	=	0.95).		
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	 Spatial	relationship	in	sub-district	 level	of	Chiang	Mai	Province	using	geographically	weighted	regressionwas	

high	significant	and	also	showed	that	the	changes	of	paddy,	upland,	vegetable,	fruit	area	from	2000	to	2010,	flood	

risk,	erosion	risk,	soil	fertility	level	and	travel	time	from	village	to	city	have	affected	on	the	ratio	of	food	insecurity	with	

high	correlation	(R2	=	0.68).	

Keywords :	Geographic	Information	System	/	Geographically	Weighted	Regression	

คำนำ

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการผลิตอาหาร

เกินความต้องการของประชากรในประเทศ	 และได้ส่งออก

ผลผลิตส่วนเกินดังกล่าวไปในตลาดการค้าอาหารของโลก	 

ทั้งในรูปของสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร

อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังมีกลุ่มคนที่มีอาหารไม่เพียงพอ

ทั้งคุณภาพและปริมาณต่อการบริโภคในครัวเรือนโดยเฉพาะ

ในครัวเรือนชนบทที่ห่างไกลประชากรในชนบทและในเมือง

จำนวนไม่น้อยที่ เป็นกลุ่มคนยากจนทางอาหาร	 (Food	

Poverty)	 (Isvilanonda	 et	 al.	 2009)	 แม้ดูผิวเผินจะเป็น

ปัญหาของกลุ่มคนไม่มากนักแต่ปัญหาดังกล่าวได้สะท้อนถึง

สภาวะการเข้าไม่ถึงอาหารของคนในชาติยังมีอยู่การเข้า	 

ไม่ถึงอาหารของคนในชาตินั้นย่อมส่งผลต่อสุขภาวะและ

คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวตามมา	

	 ปัญหาความมั่นคงทางอาหารมีความเชื่อมโยงกัน	 

ในเชิงพื้นที่ระดับต่างๆ	 ตามขอบเขตการปกครอง	 และ	 

การกระจายตัวของทรัพยากรเกษตรในพื้นที่	 ฐานทรัพยากร

ทางการเกษตรในพื้นที่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้สำหรับการทำ	 

ความเข้าใจปัญหาความมั่นคงทางอาหารได้ดี	 ดังนั้นจึง	 

ไม่อาจมองจากมิติด้านมหภาคว่าเรามีความมั่นคงทาง

อาหารแต่ควรหาข้อเท็จจริงว่าทำไมคนชนบทหรือเกษตรกร

ขนาดเล็กระดับครัวเรือนจึงยังคงเข้าไม่ถึงอาหารอย่างพอเพียง

รวมถึงการที่คนในประเทศทั้งคนรวยและคนจนควรจะเข้าถึง

อาหารที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคได้อย่างไรอีกด้วย	 ดังนั้น

การแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารจึงจำเป็นต้องอาศัย

ความเชื่อมโยงของปัญหาตั้งแต่ระดับครัวเรือน	 หมู่บ้าน	 

ขึ้นไปถึงระดับตำบล	 อำเภอ	 และจังหวัดตามลำดับ	 ตลอดจน	 

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงของอาหารกับทรัพยากร

ในท้องถิ่น		

วัตถุประสงค์ 

	 1.	 พัฒนาฐานข้อมูลทรพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ที่มี

ผลต่อความมั่นคงทางอาหารในหมู่บ้าน	

	 2.	 ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทาง

อาหารกับทรัพยากรเกษตรในระดับตำบลและอำเภอ	

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาสามารถทำได้โดยการพัฒนาระบบฐาน

ข้อมูลทรัพยากรเกษตร	จากการออกแบบโครงสร้างชุดข้อมูล	

โดยอาศัยแนวคิดและวิธีการของ	 UML	 (Unified	Modeling	

Language)	ซึ่งใช้โปรแกรม	Microsoft	Visio	ver.	2008	เพื่อ

ให้สะดวกต่อการจัดเก็บ	 เรียกใช้	 และสืบค้นฐานข้อมูล	 

เชิงพื้นที่ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น	 2	 ชุดข้อมูล	

(Package)	ประกอบด้วย	“ชุดข้อมูลเชิงพื้นที่”	และ	“ชุดข้อมูล

อรรถาธิบาย”	 โดยชุดข้อมูลเชิงพื้นที่	 ประกอบด้วยรูปแบบ

ของข้อมูลในการจัดเก็บ	 3	 รูปแบบ	 คือ	 1)	 ข้อมูลประเภท	 

รูปเหลี่ยมปิด	 (Polygon)	 ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่แสดง

ขอบเขตชัดเจน	 2)	 ข้อมูลประเภทเชิงเส้น	 (Line)	 และ		 

3)	 ข้อมูลประเภทจุด	 (Point)	 ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเชิง

พื้นที่ตำแหน่งตัวแทนอ้างอิง	 ส่วนชุดข้อมูลอรรถาธิบายเป็น

รายละเอียดที่แสดงคุณลักษณะของข้อมูลเชิงพื้นที่แต่ละ

ประเภทดังกล่าวข้างต้น	โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้	

  1.	รวบรวม	นำเข้า	และวิเคราะห์ข้อมูล	เพื่อจัดทำ

ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	 (Geodatabase)	 พื้นฐานได้แก่	

ขอบเขตการปกครอง	 ตำแหน่งหมู่บ้าน	 ถนน	 ทางน้ำ	 ดิน	

สภาพภูมิประเทศ	 สภาพภูมิอากาศ	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	

และพื้นที่ป่าอนุรักษ์	เป็นต้น	

	 	 2.	 พัฒนาฐานข้อมูลความมั่นคงทางอาหารเชิง

พื้นที่	 โดยการรวมดัชนีความพอเพียงของอาหาร	 ดัชนี	 

การเข้าถึงของอาหาร	 และดัชนีความมั่นคงทางอาหารใน

ระดับหมู่บ้าน	 ให้เป็นแผนที่ในระดับหมู่บ้าน	 ตำบล	 และ

อำเภอ	ในจังหวัดเชียงใหม่	

	 	 3.	 พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่

จากข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน	 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูล	
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  3.1	 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ระหว่างปี	2543	-	2553	

	 	 3.2	 โอกาสเกิดภัยแล้ง(ชาญชัย	 และคณะ.	

2549)	

	 	 3.3	 โอกาสเกิดน้ำท่วม(ชาญชัย	 และคณะ.	

2549)	

	 	 3.4	 ปริมาณการสูญเสียดิน	(ชาญชัย	และคณะ. 

2549)	

	 	 3.5	 ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 (กรม

พัฒนาที่ดิน.	2542)	

	 	 3.6	 ระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงตลาด

ในตำบลและอำเภอ		

	 ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นตัวแปรอิสระในการประเมินความ

สัมพันธ์เชิงพื้นที่ต่อไป	

	 	 4.	 ประเมินหาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่าง

ข้อมูลทรัพยากรเกษตรกับข้อมูลความมั่นคงทางอาหารเชิง

พื้นที่	 ในระดับตำบล	 และอำเภอ	 ในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้

วิธีการ	 Geographically	Weighted	 Regression	 (GWR	 :	

Fotheringham	et	al.	2002)	

ผลการศึกษา

พัฒนาฐานข้อมูลความมั่นคงทางอาหารเชิงพื้นที่ 

	 ผลจากการรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่พื้นฐานโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่ตั้งของตำแหน่งหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่

ถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร	 (สัดส่วน

ของความไม่มั่นคงทางอาหารของครัวเรือน	 (ชาญชัย		 

และคณะ.	2555)	ของแต่ละหมู่บ้านโดยใช้สมรรถนะของระบบ

ภูมิสารสนเทศในการเชื่อมโยง	 ซึ่งสามารถแสดงผลการกระจาย

ตัวของข้อมูลความมั่นคงทางอาหารเชิงพื้นที่ได้ดังรูปที่	 1-ก	

นอกจากนี้การพิจารณาความมั่นคงทางอาหารเชิงพื้นที่ยัง

สามารถประเมินได้ในระดับที่สูงกว่าระดับหมู่บ้าน	 ซึ่งจำเป็น

ต้องอาศัยสมรรถนะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่	 เพื่อประเมิน

ข้อมูลความมั่นคงทางอาหารในระดับตำบล	และอำเภอ	(รูปที่ 

1-ข	 และ	 1-ค)	 โดยสัดส่วนความไม่มั่นคงทางอาหารของใน

จังหวัดเชียงใหม่มีค่าอยู่ระหว่าง	 0	 –	 1.0	 โดยหมู่บ้านที่มีค่า

เท่ากับ	 1	 หมายถึงทุกครัวเรือนในหมู่บ้านไม่มีความมั่นคง

ทางอาหารเลย	 ส่วนหมู่บ้านที่มีค่าเท่ากับ	 0	 หมายถึง		 

ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านนั้นมีความมั่นคงทางอาหารทั้งหมด  

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างปี 2543 – 

2553 

	 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นแหล่งทรัพยากร

เกษตรที่สำคัญแหล่งหนึ่งที่มีผลต่อการผลิตอาหารสำหรับ

ประชากรในพื้นที่	 การกระจายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 

มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ทั้งนี้ขึ้นการการปรับตัวของ

ประชากรในพื้นที่ต่อความมั่นคงทางอาหาร	 การใช้ประโยชน์

ที่ดินในพื้นที่	จ.เชียงใหม่	สามารถจัดกลุ่มใหญ่ๆ	ได้	5	กลุ่มที่

เกี่ยวข้องกับการประเมินทรัพยากรเกษตรด้านความมั่นคง

ทางอาหาร	 ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ปลูกข้าว	พืชไร่	 ผัก	 ไม้ผล	

แหล่งน้ำ	และอื่นๆ	โดยเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ที่ดินกลุ่มต่าง	 ๆ	 ในช่วง	 10	 ปี	 ระหว่างปี	

2543–2553	 จากข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี	

2543	 พบว่าในจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกข้าว	 พืชไร่	 ผัก		 

ไม้ผล	แหล่งน้ำ	และ	อื่นๆ	เท่ากับ	138,686,	81,133,	11,577, 

139,142,	18,510	และ	1,820,576	เฮกตาร์	ตามลำดับ	ขณะที่

พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี	 2553	 นั้นมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงจากปี	 2543	 โดยพบว่า	 พื้นที่ปลูกข้าว	

และอื่นๆ	มีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงจากปี	2543	เป็น	138,238 

(-448)	 และ	 1,699,495	 (-121,081)	 เฮกตาร์	 ตามลำดับ		 

ส่วนพื้นที่ปลูกพืชไร่	 ผัก	 ไม้ผล	 และ	 แหล่งน้ำมีพื้นที่เพิ่มขึ้น

จากปี	 2543	 เป็น	 159,031(77,898),	 30,895	 (19,318),	

152,283	(13,140)	และ	22,910	(4,401)	เฮกตาร์	ตามลำดับ	

การประเมินความเสี่ยงทางกายภาพของพื้นที่ 

	 จากแผนที่ของผลลัพท์การประเมินความเสี่ยงทาง

กายภาพ	 เมื่อนำมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของแต่ละอำเภออย่าง

ละเอียด	 โดยการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อความแห้งแล้งภายใน

จังหวัดเชียงใหม่ในระดับอำเภอพบว่า	 อำเภอดอยเต่าเป็น

ก.	ระดับหมู่บ้าน	 ข.	ระดับตำบล		 ค.ระดับอำเภอ

รูปที่ 1	 การกระจายของข้อมูลรายจ่ายต่อครัวเรือนในระดับ

หมู่บ้าน	ตำบล	และอำเภอ	
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

อำเภอที่มีพื้นที่ความเสี่ยงต่อสภาวะแห้งแล้งสูงสุด	 โดยมี	 

ค่าเฉลี่ยที่ประมาณ	 73%	 ขณะที่อำเภอแม่อายมีความเสี่ยง

ต่อสภาวะแห้งแล้งต่ำสุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 48%	 ขณะที่เมื่อ

นำแผนที่ระดับความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเมื่อนำไปซ้อนทับ

กับขอบเขตการปกครอง	 เพื่อตรวจสอบระดับความเสี่ยงของ

แต่ละอำเภอ	 โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของดัชนีความเสี่ยง	

พบว่าในจังหวัดเชียงใหม่	 อำเภอเมืองเป็นอำเภอที่มีค่าเฉลี่ย

ของดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วมสูงสุดอยู่ที่	 53%	 และกลุ่มที่มี	 

ค่าเฉลี่ยในระดับใกล้เคียงอำเภอเมืองได้แก่อำเภอสารภี	

สันกำแพง	 สันป่าตอง	 ซึ่งอำเภอต่างๆ	 เหล่านี้มีลักษณะภูมิ

ประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นทีราบลุ่ม	และเป็นพื้นที่นา	ส่วน

กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ำๆ	ได้แก่	อำเภอฮอด	ดอยเต่า	และอมก๋อย

เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นที่ดอน		

	 ทำนองเดียวกันเมื่อนำแผนที่การชะล้างพังทลายดิน

มาซ้อนทับกับขอบเขตการปกครอง	 เพื่อพิจารณาการกระจาย

ตัวของการเสื่อมโทรมของที่ดินรายอำเภอ	 พบว่าในจังหวัด

เชียงใหม่	 อำเภอเวียงแหงเป็นอำเภอที่มีค่าเฉลี่ยของค่า	 

การชะล้างพังทลายดินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ	 0.119	 ตัน/ไร่/ปี

ขณะที่อำเภอสารภีมีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายดินต่ำ

สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ	0.002	ตัน/ไร่/ปี		

	 ข้อมูลความเสี่ยงทางกายภาพที่ได้จากการประเมิน

ข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปตารางทั้งในระดับอำเภอและตำบล	

สามารถนำเข้าเพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่ขอบเขตการ

ปกครองในระดับตำบล	และอำเภอ	ที่มีข้อมูลสัดส่วนความไม่

มั่นคงทางอาหารอยู่แล้วได้	 และยังสามารถแสดงข้อมูลความ

เสี่ยงทางกายภาพทั้งในระดับตำบลและอำเภอในรูปแผนที่ได้

ดังรูปที่	2	และ	3	

ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

	 แนวทางการประเมินความอุดมสมบูรณ์ดินของ	 

กรมพัฒนาที่ดิน	 (กรมพัฒนาที่ดิน.	 2542)	ถูกนำไปประยุกต์

ใช้กับข้อมูลดินเชิงพื้นที่	 ที่ได้จากการเตรียมข้อมูลเชิงพื้นที่

ข้างต้น	 โดยอาศัยสมรรถนะของระบบภูมิสารสนเทศ	พัฒนา

เป็นฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ดินเชิงพื้นที่	 หลังจากนั้น

ทำการซ้อนทับกับข้อมูลขอบเขตการปกครองในระดับ	ตำบล	

และอำเภอที่มีข้อมูลสัดส่วนความไม่มั่นคงทางอาหารอยู่แล้ว

ได้	 และยังสามารถแจกแจงความอุดมสมบูรณ์ดินได้ทั้งใน

ระดับตำบล	 และอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแผนที่ได้

ดังรูปที่	4	

ระยะทางและระยะเวลาจากหมู่บ้านถึงตำบล และอำเภอ 

	 ผลจากการวิเคราะห์ระยะทางที่สั้นที่สุดและระยะ

เวลาที่น้อยที่สุดสำหรับการเดินทาง	 สามารถนำมาทำการ

ซ้อนทับกับข้อมูลขอบเขตการปกครองในระดับ	 ตำบล	 และ

อำเภอที่มีข้อมูลสัดส่วนความไม่มั่นคงทางอาหารอยู่แล้วได้	

และยังสามารถแจกแจงเป็นระยะทางที่สั้นที่ที่สุดและระยะ

เวลาที่น้อยสุดได้ทั้งในระดับตำบล	 และอำเภอของจังหวัด

เชียงใหม่ในรูปแผนที่ได้ดังรูปที่	5	และ	6	

รูปที่ 2	 แผนที่แสดงสภาพความเสี่ยงทางกายภาพรายอำเภอ 

รูปที่ 3	 แผนที่แสดงสภาพความเสี่ยงทางกายภาพรายตำบล	 

	 ก.	รายอำเภอ	 ข.	รายตำบล

รูปที่ 4	 แผนที่แสดงระดับความอุดมสมบูรณ์ดินรายอำเภอ	

และตำบล	
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนความไม่มั่นคง

ทางอาหารกับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ 

	 ฐานข้อมูลทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ที่พัฒนาได้	 

ดังกล่าวข้างต้นประกอบด้วย	 การเปลี่ยนแปลงกลุ่มของ	 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 6	 กลุ่มจากปี	 2543-2553	 ความเสี่ยง

จากสภาพแห้งแล้ง	 ความเสี่ยงจากสภาพน้ำท่วม	 ปริมาณ

การสูญเสียดิน	 ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 ระยะทางที่

สั้นที่สุดของสำหรับการเดินทาง	 และระยะเวลาที่สั้นที่สุด

สำหรับการเดินทางระดับตำบล	และอำเภอ	ถูกใช้เป็นตัวแปร

อิสระในการประเมินความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างข้อมูล

ทรัพยากรเกษตรกับข้อมูลสัดส่วนความไม่มั่นคงทางอาหาร

เชิงพื้นที่ในระดับตำบล	 และอำเภอ	 ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมี

ค่าสัดส่วนความไม่มั่นคงทางอาหารเชิงพื้นที่ถูกกำหนดให้

เป็นตัวแปรตาม	 โดยใช้สมถรรนะของระบบภูมิสารสนเทศใน

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากวิธีการ	 Geographically	

Weighted	 Regression	 (GWR	 :	 Fotheringham	 et	 al.	

2002)	 ซึ่งจะได้สมการความสัมพันธ์ของทุกอำเภอในจังหวัด

เชียงใหม่ในกรณีที่ใช้ฐานข้อมูลระดับอำเภอในการประมาณ

ค่า	 ในทำนองเดียวกันก็จะได้สมการความสัมพันธ์ของทุก

ตำบลในจังหวัดเชียงใหม่	 ในกรณีที่ใช้ฐานข้อมูลระดับตำบล

ในการประมาณค่า	

ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากร

เกษตรรายอำเภอ 

	 ผลจากการหาความสัมพันธ์ของความมั่นคงทาง

อาหารกับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ	 พบว่า	

ทรัพยากรเกษตรที่มีความสัมพันธ์กับค่าความมั่นคงทาง

อาหารประกอบด้วย	 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าว	 พืชไร่	 ผัก	

ไม้ผล	 ความเสี่ยงจากสภาพน้ำท่วม	 ระดับความอุดมสมบูรณ์

ของดิน	 และระยะเวลาที่สั้นที่สุดสำหรับการเดินทางจาก

หมู่บ้านถึงตัวอำเภอ	 โดยมีค่าความสัมพันธ์รวมในจังหวัด

เชียงใหม่	(R2)	เท่ากับ	0.95	และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

เท่ากับ	0.001	

	 อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง

พื้นที่ดังกล่าว	 สามารถแสดงค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปร

ที่มีความสัมพันธ์ภายในแต่ละอำเภอได้	 โดยอำเภอที่มีค่า

สัมประสิทธิ์ของตัวแปรการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ที่ดินที่มีเครื่องหมาย	 -	 แสดงให้เห็นว่า	 การเพิ่มขึ้นของพื้นที่

การใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นๆ	 ในอำเภอนั้นมีผลทำให้ค่าสัดส่วน

ความไม่คงทางอาหารเพิ่มขึ้น	 ขณะที่อำเภอที่มีค่าสัมประสิทธิ์

ของตัวแปรการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มี

เครื่องหมาย	 -	 แสดงให้เห็นว่า	 การเพิ่มขึ้นของพื้นที่การใช้

ประโยชน์ที่ดินนั้นๆ	 ในอำเภอนั้นมีผลทำให้ค่าสัดส่วนความ

ไม่คงทางอาหารลดลง	 โดยพบว่า	 พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอ

ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกข้าว	ผัก	และ

ไม้ผลจะทำให้ความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้นในจังหวัด

เชียงใหม่	 ส่วนพื้นที่ที่ปลูกพืชไร่ให้ผลตรงข้ามกับพื้นที่	 

ดังกล่าวข้างต้น	

	 ในทำนองเดียวกันสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอื่นๆ	 ที่มี

ความสัมพันธ์ต่อค่าสัดส่วนความไม่มั่นคงทางอาหารภายใน

แต่ละอำเภอ	สามารถอธิบายได้โดยพิจารณาจากเครื่องหมาย

ของค่าสัมประสิทธิ์เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวข้างต้น	 โดยพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มี

ความเสี่ยงจากสภาพน้ำท่วมน้อยจะมีผลให้ความมั่นคงทาง

อาหารลดลน้อยลงด้วยเช่นกัน	 ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่

ในจังหวัดเชียงใหม่	เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา	ซึ่งมีผลกระทบจาก

รูปที่ 5	 แผนที่แสดงระยะเวลาที่น้อยสุดในการเดินทาง	 

รายอำเภอ	และตำบล	

	 ระดับอำเภอ	 ระดับตำบล

รูปที่ 6	 แผนที่แสดงระยะทางที่สั้นที่ที่สุดในการเดินทาง	 

รายอำเภอ	และตำบล	

	 ระดับอำเภอ	 ระดับตำบล
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

สภาพน้ำท่วมน้อยกว่าสภาพความแห้งแล้ง	 ดังนั้นพื้นที่ที่

เสียงจากสถาพน้ำท่วมจึงเป็นโอกาสให้ความเป็นประโยชน์

ของน้ำมากกว่าผลเสียจากสภาพน้ำท่วม	

	 สำหรับปัจจัยด้านระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน	

พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ที่มีระดับ

ความอุดมสมบูรณ์ของดินสูงจะมีผลทำให้ความมั่นคงทาง

อาหารในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	 ส่วนปัจจัยทางด้าน

การเดินทางจากหมู่บ้านไปยังตัวเมืองเชียงใหม่	 พบว่าพื้นที่

ส่วนใหญ่ของอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ระยะเวลาในการ

เดินทางนาน	 จะมีผลทำให้ความไม่มั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้น

ด้วยเช่นกัน	

	 ผลจากการประเมินความสัมพันธ์ความเป็นประโยชน์

ของทรัพยากรเกษตร	 สามารถแสดงแผนที่สัดส่วนความ	 

ไม่มั่นคงทางอาหารที่ได้จากการประมาณค่าของแต่ละ

หมู่บ้านจริง	 และที่ได้จากสมการสหสัมพันธ์ในแต่ละอำเภอ

ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ดังรูปที่	 7	 ซึ่งจากการกระจายตัว

ทรัพยากรเกษตรที่มีอยู่ในแต่ละอำเภอ	พบว่าอำเภอดอยหล่อ 

สันป่าตอง	และสันทราย	มีแนวโน้มของค่าสัดส่วนความไม่คง

ทางอาหารเพิ่มขึ้นจากระดับ	 0	 –	 0.2	 เป็นระดับ	 0.2	 –	 0.4	

ขณะที่อำเภอเวียงแหง	 มีแนวโน้มของค่าสัดส่วนความไม่คง

ทางอาหารลดลง	จากระดับ	0.4	–	0.6	เป็นระดับ	0.2	–	0.4	

นอกนั้นจะมีของค่ าสัดส่ วนความไม่คงทางอาหารที่	 

ไม่เปลี่ยนแปลง	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลจากการประเมินความ

สัมพันธ์โดยวิธีการ	 GWRดังกล่าวมีความแม่นยำมากใน

ระดับอำเภอ	

ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากร

เกษตรรายตำบล 

 ผลจากการหาความสัมพันธ์ของสัดส่วนความไม่มั่นคง

ทางอาหารกับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ในระดับตำบล	พบว่า 

ทรัพยากรเกษตรที่มีความสัมพันธ์กับค่าสัดส่วนความไม่มั่นคง

ทางอาหารประกอบด้วย	 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าว		 

พืชไร่	 ผัก	 ไม้ผล	 ความเสี่ยงจากสภาพน้ำท่วม	 ปริมาณ	 

การสูญเสียดินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 และระยะ

เวลาที่สั้นที่สุดสำหรับการเดินทางจากหมู่บ้านถึงตัวอำเภอ	

โดยมีค่าความสัมพันธ์รวมในจังหวัดเชียงใหม่	 (R2)	 เท่ากับ	

0.68	 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน	 เท่ากับ	 0.1	 ซึ่ง	 

แสดงให้เห็นว่าผลจากการประเมินความสัมพันธ์โดยวิธีการ	

Geographically	 Weighted	 Regression	 ดังกล่าวมีความ

แม่นยำดีในระดับตำบล	

	 อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง

พื้นที่ดังกล่าว	 สามารถแสดงค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปร

ที่มีความสัมพันธ์ภายในแต่ละตำบลได้	 โดยตำบลที่มีค่า

สัมประสิทธิ์ของตัวแปรการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ที่ดินที่มีเครื่องหมาย	+	แสดงให้เห็นว่า	การเพิ่มขึ้นของพื้นที่

การใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นๆ	 ในตำบลนั้นมีผลทำให้ค่าสัดส่วน

ความไม่คงทางอาหารเพิ่มขึ้น	 ขณะที่อำเภอที่มีค่าสัมประสิทธิ์

ของตัวแปรการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มี

เครื่องหมาย	 -	 แสดงให้เห็นว่า	 การเพิ่มขึ้นของพื้นที่การใช้

ประโยชน์ที่ดินนั้นๆ	 ในตำบลนั้นมีผลทำให้ค่าสัดส่วนความ

ไม่คงทางอาหารลดลงโดยพบว่า	 พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลใน

จังหวัดเชียงใหม่ที่มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกข้าว	 พืชไร่	 ผัก	

และไม้ผลจะไม่มีผลทำให้ความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้นใน

จังหวัดเชียงใหม่	

	 ในทำนองเดียวกันสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอื่นๆ	 ที่มี

ความสัมพันธ์ต่อค่าสัดส่วนความไม่มั่นคงทางอาหารภายใน

แต่ละอำเภอ	สามารถอธิบายได้โดยพิจารณาจากเครื่องหมาย

ของค่าสัมประสิทธิ์เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวข้างต้น	 โดยพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มี

ความเสี่ยงจากสภาพน้ำท่วมน้อยจะมีผลให้ความมั่นคงทาง

อาหารลดน้อยลงด้วยเช่นกัน	 ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่	 

ในระดับตำบลของจังหวัดเชียงใหม่	 เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา		 

มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมากกว่า	 300	 เมตร	

ซึ่งมีผลกระทบจากสภาพน้ำท่วมน้อยกว่าสภาพความแห้งแล้ง 

ดังนั้นพื้นที่ที่เสียงจากสภาพน้ำท่วมจึงเป็นโอกาสให้ความเป็น

รูปที่ 7	 เปรียบเทียบสัดส่วนความไม่คงทางอาหารระหว่าง

ค่าจากการสำรวจกับสมการสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่

ระดับอำเภอ	
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ประโยชน์ของน้ำมากกว่าผลเสียจากสภาพน้ำท่วม	 ขณะที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเสี่ยงต่อ

การชะล้างพังทลายสูงมีผลทำให้สัดส่วนความไม่มั่นคงทาง

อาหารเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน	

	 สำหรับปัจจัยด้านระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน	

พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีระดับ

ความอุดมสมบูรณ์ของดินสูงจะมีผลทำให้ความมั่นคงทาง

อาหารในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	 ส่วนปัจจัยทางด้าน

การเดินทางจากหมู่บ้านไปยังตัวเมืองอำเภอ	 พบว่าพื้นที่

ส่วนใหญ่ของตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ระยะเวลาในการ

เดินทางนาน	 จะมีผลทำให้ความไม่มั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้น

ด้วยเช่นกัน	

	 ผลจากการประเมินความสัมพันธ์ความเป็นประโยชน์

ของทรัพยากรเกษตร	 สามารถแสดงแผนที่สัดส่วนความ	 

ไม่มั่นคงทางอาหารที่ได้จากการประมาณค่าของหมู่บ้านจริง	

และที่ได้จากสมการสหสัมพันธ์ของแต่ละตำบลในจังหวัด

เชียงใหม่ได้ดังรูปที่	 8	 ซึ่งจากทรัพยากรเกษตรที่มีอยู่ใน

แต่ละตำบล	 พบว่าสภาพไม่ความมั่นคงทางอาหารในระดับ

ตำบลมีแนวโน้มที่ลดต่ำลงอันเนื่องจากทรัพยากรเกษตรยังมี

ความเหมาะสม	 โดยสังเกตได้จากค่าสัดส่วนความไม่มั่นคง

ทางอาหารที่มีแนวโน้มลดลงจากระดับ	0.8	–	1.0	 เป็นระดับ	

0.4	 –	 0.8	 เป็นส่วนมาก	 ส่วนตำบลที่มีแนวโน้มของค่า

สัดส่วนความไม่มั่นคงทางอาหารในระดับ	 0.8	 –	 1.0	 มีอยู่

น้อยมาก	

สรุปผล

	 การประเมินหาความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทาง

อาหารกับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่	 สามารถประเมินได้ใน

ระดับต่างๆ	 ตั้งแต่หมู่บ้าน	 ขึ้นไปถึงระดับตำบล	 และอำเภอ

ได้	 ซึ่งผลที่ได้จะมีความแตกต่างกัน	 ทั้งนี้เนื่องจากความ	 

แปรปรวนของทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่มีความหลากหลาย

ขึ้นตามระดับของขอบเขตการปกครองที่สนใจ	 ทรัพยากร

เกษตรที่มีความสัมพันธ์กับค่าความมั่นคงทางอาหารทั้งใน

ระดับตำบลและอำเภอประกอบด้วย	 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่

ปลูกข้าว,	 พืชไร่,	 ผัก,	 ไม้ผล,	 ความเสี่ยงจากสภาพน้ำท่วม,	

ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน,	 และระยะเวลาที่สั้นที่สุด

สำหรับการเดินทางจากหมู่บ้านถึงตัวอำเภอ	 ส่วนปริมาณ

การสูญเสียดินเป็นทรัพยากรเกษตรที่มีผลเพิ่มเข้าไปในส่วน

ของความสัมพันธ์ระดับตำบล	 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่า

ความสัมพันธ์รวมในจังหวัดเชียงใหม่	 พบว่าในระดับอำเภอ	 

มีความแม่นยำ	(R2	=	0.95)	มากกว่าระดับตำบล	(R2	=	0.68)	

ทั้งนี้เนื่องจากในระดับตำบลเป็นขอบเขตการปกครองที่เล็ก

กว่าระดับอำเภอ	 และข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมมักมี

ความสำคัญต่อการจัดการระบบฟาร์มที่มีความสลับซับซ้อน

และยังไม่ได้นำมาใช้ในการประเมินครั้งนี้		

	 ผลที่ได้จาการการประเมินความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดขึ้น

ในระดับขอบเขตการปกครองที่ต่างกัน	 ซึ่งสามารถนำไปใช้

ประกอบการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารที่แตกต่างกัน

แล้วแต่พื้นที่ที่สนใจ	 โดยเน้นถึงการนำแหล่งทรัพยากรทาง

เกษตรที่มีอยู่ ในพื้นที่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งยัง

สามารถมองภาพรวมของทรัพยากรในรูปของการกระจายตัว

ของข้อมูลทรัพยากรเกษตร	 เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการ

วางแผนในเชิงนโยบายต่อไปได้	 ซึ่งทั้งนี้การวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์การประเมิน

ความมั่นคงทางอาหารตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน	 จนถึงระดับ

ประเทศได้ต่อไป	

เอกสารอ้างอิง

กรมพัฒนาที่ดิน.	(2542).	คู่มือการจำแนกความเหมาะสม

ของดินสำหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย. 

กองสำรวจและจำแนกดิน	 ฝ่ายระบบสารสนเทศวิชาการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	กรมพัฒนาที่ดิน.	74	หน้า	

รูปที่ 8	 เปรียบเทียบสัดส่วนความไม่คงทางอาหารระหว่าง 

ค่าจากการสำรวจกับสมการสหสัมพันธ์เชิงพื้นที่ 

ระดับตำบล
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8
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กลยุทธ์ในการรับมือกับอาหารไม่เพียงพอของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่

Farmers’ Coping Strategies for Food Insecurity, Chiang Mai Province
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บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการขาดแคลนอาหารและกลยุทธ์ในการรับมือของเกษตรกร	โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร	1,305	

ครัวเรือน	 โดยให้เกษตรกรระบุการได้รับอาหารเพียงพอตามความต้องการบริโภคในแต่ละปี	 การระบุความรุนแรง	 และความถี่

ของอาหารที่ขาด	และกลยุทธ์ในการรับมือกับภาวการณ์ที่อาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภคของครัวเรือน	พบว่าครัวเรือนมีอาหาร

ไม่พอบริโภคตามที่ต้องการในบางช่วงเวลา	 390	 ครัวเรือน	 หรือประมาณร้อยละ	 30	 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	 นอกจากนี้ยัง	 

พบว่าครัวเรือนร้อยละ	18	29	และ	23	ของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ราบ	ที่ดอน	และที่สูงตามลำดับ	มีข้าวไม่พอบริโภคตามที่ต้องการ	

ปริมาณข้าวที่ไม่พอเฉลี่ยเท่ากับ	 196	136	และ	335	กิโลกรัม/ครัวเรือน/ปี	 ตามลำดับ	ด้านการบริโภคเนื้อสัตว์พบว่าครัวเรือนมี

เนื้อสัตว์บริโภคไม่พอตามที่ต้องการบริโภคทั้งสิ้น	 ร้อยละ	 5.5	 ของกลุ่มตัวอย่างทุกพื้นที่	 โดยครัวเรือนพื้นที่ราบขาดแคลน	 

เนื้อสัตว์	ร้อยละ	3	พื้นที่ดอน	ร้อยละ	4.6	และ	พื้นที่สูงร้อยละ	8.5	ตามลำดับ	กลยุทธ์ในการรับมือและแก้ไขปัญหาอาหารไม่พอ

บริโภคกับที่ครัวเรือนต้องการ	พบว่ามี	 2	ประเภท	กลุ่มที่	 1	 เป็นวิธีการเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณอาหารของครัวเรือนในระยะสั้น	

และกลุ่มที่	 2	 เป็นวิธีการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารในครัวเรือน	ซึ่งพบว่าระบบเครือญาติถือเป็นทุนทางสังคมที่

สำคัญ	ทุนทรัพยากรธรรมชาติ	และทุนทางกายภาพ	เช่น	แหล่งน้ำ	ที่ดิน	เป็นต้น	มีผลต่อการสร้างรายได้ที่จะนำไปจัดซื้ออาหาร		

คำสำคัญ :	ความมั่นคงทางอาหาร	/	กลยุทธ์การรับมือ	/	เชียงใหม่ 

ABSTRACT

 The	objective	was	to	assess	household	food	insecurity	and	coping	strategies	during	food	insecurity.	The	data	

was	collected	by	interviewing	1,350	farming	households.	Farmers	were	asked	to	determine	annual	food	requirement,	

severity	and	frequency	of	food	shortage,	coping	strategy	during	food	insecurity.	It	was	found	that	about	30	percent	of	

the	total	sampled	households	were	food	insecurity	in	certain	time	of	the	year.	Within	these	food	insecure	households,	

the	lowland,	upland,	and	highland	accounted	for	22,	34,	and	44	percent,	respectively.	It	was	found	that	the	incidence	

of	rice	insufficiency	happened	in	18,	29	and	23	percent	of	the	households	of	the	lowland,	upland	and	highland	and	

the	extent	of	rice	deficit	was	196,	136,	and	335	kg	per	household	per	year,	respectively.	For	meat	consumption,	5.5	

percent	of	all	sampled	households	had	insufficiency.	3	percent	of	the	households	in	the	lowland,	4.6	percent	in	the	

upland,	 and	 8.5	 percent	 in	 the	 highland	 households	 had	 indicated	 that	 they	 could	 not	 meet	 household	 meat	

consumption	 requirement.	 The	 household	 coping	 strategies	 to	 food	 insecurity	 were	 of	 two	 types.	 Type	 1	 was	 to 



73
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

increase	food	availability	 in	the	short	term,	and	Type	2	was	to	change	food	consumption.	It	was	found	that	kinship	

was	an	important	social	capital	to	mitigate	food	insecurity.	Other	factors	such	as	natural	capital,	and	physical	capital	

(water	resource,	land,	etc.)	could	affect	household	incomes	and	access	to	food.		

Keywords :	Food	Security	/	Coping	Strategies	/	Chiang	Mai	

บทนำ

	 ความมั่นคงอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความ

มั่นคงของประเทศ	 โดยเฉพาะในภาวะที่โลกอยู่ในสถานการณ์

ที่ขาดเสถียรภาพในด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ	

หรือด้านนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งอาจเป็นสาเหตุแห่งความ

เสื่อมถอยของสังคมมนุษย์	 ความมั่นคงทางอาหารเป็น

ประเด็นที่กว้างและครอบคลุมทั้งประเด็นด้านลักษณะ

ธรรมชาติ	 คุณภาพและ	 ความมั่นคงของการจัดหาอาหาร	

ตลอดจนการเข้าถึงอาหาร	 ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับข้อ

ขัดแย้งและความผิดปกติ	 (Paradox)	 อย่างแพร่หลายของ

ความไม่มั่นคงทางอาหารและการขาดแคลนอาหารท่ามกลาง

อาหารที่มากเกิน	 (Food	 Surpluses)	 การเพิ่มขึ้นในปริมาณ

อาหารไม่ได้ทำให้ยกระดับการเข้าถึงอาหารของกลุ่มผู้ยากจน

และขาดแคลนในสังคม	(Uzma	and	Butt.	2004)		

	 ในการศึกษาความมั่นคงทางอาหาร	 จำเป็นต้อง

พิจารณาการดำรงชีพควบคู่กับการพิจารณากลยุทธ์ใน	 

การรับมือ	ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ	ได้แก่	ความสามารถ	

(Capabilities),	 ทุน	 (Assets)	 และ	 กิจกรรมต่างๆ	ที่นำไปสู่

วิถีทางในการดำรงชีวิต	 (Chamber	 and	 Conway.	 2011)		 

ความหลากหลายในการดำรงชีพเป็นกระบวนการที่ครัวเรือน

สร้างความหลากหลายของกิจกรรม	 และความสามารถใน

การสนับสนุนทางสังคมเพื่อความอยู่รอดและการปรับปรุง

คุณภาพชีวิต	 (Ellis.	 1999)	 ความหลากหลายสามารถเพิ่ม

ความเข้มแข็งในการดำรงชีพ	 ช่วยให้ครัวเรือนแก้ปัญหา

ความทุกข์ร้อน	 มีการบริโภคที่เพียงพอ	 สร้างรายได้และ

ความต้องการแรงงาน	 มีผลทำให้รายได้สูงขึ้น	 ช่วยปรับปรุง

ทักษะ	 รวมทั้งช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม	

(Ellis	 and	 Allison.	 2004)	 ดังนั้น	 ความหลากหลายในการ

ดำรงชีพจึงนำไปสู่การหาแนวทางในการลดปัญหาความ

ยากจน		

	 อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ผลิตทางเกษตรใน

ปัจจุบันเกษตรกรต้องเผชิญความเสี่ยง	 เช่น	 ความผันผวน

และความไม่แน่นอนของตลาด	 พลังงาน	 การแปรปรวนของ

สภาพอากาศ	 เป็นต้น	 ที่ส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางอาหาร	

เกษตรกรจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการรับมือเพื่อรักษา

เสถียรภาพของระบบ	และปรับตัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นที่	 ให้มีฟื้นตัว

ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาหน้าที่โครงสร้างและ

การสะท้อนกลับของระบบ	 (Capenter	et	 al.	 2001;	Walker	

et	 al.	 2004) ทั้งนี้ความสามารถของบุคคลที่จะรับมือ	 แก้ไข

ปัญหาหรือกลยุทธ์ในการปรับตัวของครัวเรือนจะแตกต่างกัน

ไปขึ้นอยู่กับความสามารถ	 ทรัพยากร	 ความรุนแรงและระยะ

เวลาของสถานการณ์	 รวมถึงปัจจัยด้านประชากรอื่นๆ	 เช่น	

เชื้อชาติ	 ศาสนา	 เพศ	ชนชั้น	 อายุ	 (Frankenberger.	 1992) 

Maxwell	et	al	 (2003)	 ได้ระบุวิธีการพัฒนาดัชนียุทธศาสตร์

การแก้ปัญหาของครัวเรือนโดยการวิเคราะห์	 “ความถี่”		 

และ	 “ระดับความรุนแรง”	 ของปัญหา	 ซึ่งปัจจุบันถูกนำไปใช้	 

ในประเทศอื่นๆ	 ในทวีปแอฟริกาในระบบการเฝ้าระวัง		 

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบของโครงการ

ความช่วยเหลือต่างๆ	 ที่ให้กับครัวเรือนภายใต้สถานการณ์

ความไม่มั่นคงทางอาหาร		

	 กลยุทธ์และวิธีการรับมือของเกษตรกรยังเกี่ยวข้อง

กับการดำเนินวิถีชีวิตที่มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

ปัจจุบันเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน	

เช่น	 การเก็บอาหารจากธรรมชาติ	 เก็บของป่า	 การอนุรักษ์

และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ป่า	 การปรับ

ระบบการผลิตการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อเป็นรายได้หลัก	การ

มีอาชีพรับจ้างเนื่องจากไม่มีที่ดินทำกิน	 งานวิจัยนี้ให้ได้ให้

ความสนใจในประเด็นการปรับตัวของเกษตรกรในแต่ละ	 

ภูมินิเวศน์ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน	

ตลอดจนวิธีการรับมือเมื่อเกิดภาวะอาหารไม่เพียงพอ		

วิธีการศึกษา

	 พื้นที่ศึกษากระจายใน	 3	 เขตนิเวศน์เกษตร	 (ที่ราบ-

เขตชลประทาน	ที่ดอน-เขตน้ำฝน	 และที่สูง-เขตน้ำฝน)	 โดย

ได้เลือกพื้นที่โดยอาศัยหลักเกณฑ์ด้านสภาพพื้นที่และข้อมูล

ความยากจนตามแผนที่ความยากจนที่จัดทำโดยสำนักงาน
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สถิติแห่งชาติ	 จำนวน	 1,305	 ครัวเรือน	 โดยในพื้นที่ได้	 

คัดเลือก	 2	 อำเภอ	 7	 ตำบล	 และ	 13	 หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น		 

441	 ครัวเรือน	 (อ.แม่แตง:	 ต.แม่แตง	 ต.ขี้เหล็ก	 ต.อินทขิล	

ต.สันมหาพน	 และ	 อ.พร้าว	 :	 ต.ป่าไหน่	 ต.สันทราย		 

ต.น้ำแพร่)	 ที่ดอน	 4	 อำเภอ	 5	 ตำบล	 8	 หมู่บ้าน	 จำนวน		 

419	 ครัวเรือน	 (อ.เชียงดาว	 :	 ต.เมืองนะ	 อ.	 ดอยหล่อ	 :	

ต.ดอยหล่อ	อ.จอมทอง	:	ต.บ้านหลวง	อ.ฮอด	:	ต.บ่อสลี)	และ	 

ที่สูง	2	อำเภอ	4	ตำบล	17	หมู่บ้าน	จำนวน	445	ครัวเรือน	

(อ.แม่แจ่ม	 :	 ต.ช่างเคิ่ง	 ต.แม่ศึก	 อ.อมก๋อย	 :	 ต.นาเกียน		 

ต.ม่อนจอง)		

	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามครัวเรือนตัวอย่างที่

สัมภาษณ์เก็บข้อมูลด้านการขาดแคลนอาหารและกลยุทธ์ใน

การรับมือกับการขาดแคลนอาหาร	 เท่ากับ	 1,305	 ครัวเรือน	

สำหรับการประเมินการขาดแคลนอาหารได้ให้เกษตรกรระบุ

ความรุนแรง	 และความถี่ของอาหารที่ขาด	 หรือไม่เพียงพอ	

และการรับมือกับภาวการณ์ที่อาหารไม่เพียงพอ	 ได้ประยุกต์

ใช้วิธีการของ	Maxwell	 et	 al	 (2003)	 คำตอบที่ได้แสดงถึง	 

วิธีการต่างๆ	 ที่ครัวเรือนใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านอาหาร	

“ความถี่”	 ของการใช้แต่ละวิธีแก้ปัญหารวมถึง	 “ระดับความ

รุนแรง”	 ของปัญหา	 คำตอบเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์เป็น

ร้อยละที่จะแสดงถึงวิธีการที่ครัวเรือนใช้ตามสถานการณ์ที่

เกิดขึ้น	 นอกจากนี้ยังใช้การประชุมกลุ่มเกษตรกร	 (Focus	

Group)	 ที่มีข้าวพอเพียงและไม่เพียงพอต่อการบริโภคใน		 

4	 ครั้งใน	 3	 อำเภอ	 ได้แก่	 อ.แม่แตง	 อ.เชียงดาว	 อ.อมก๋อย	

เพื่อเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร	 ที่มีผลต่อ

ความเสี่ยงต่อการเกิดอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค	 และ

กลยุทธ์ในระดับกลุ่มและชุมชนในการจัดการปัญหาความ	 

ไม่มั่นคงทางอาหาร		

ผลการศึกษา

การขาดแคลนอาหารของครัวเรือน 

	 ในกลุ่มตัวอย่างจำนวน	 1,305	 ครัวเรือน	 พบว่า	

จำนวน	 390	 ครัวเรือน	 หรือประมาณร้อยละ	 30	 ของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด	 ระบุว่ามีอาหารไม่พอบริโภคตามที่ต้องการ

ในบางช่วงเวลา	(ตารางที่	1)	ทั้งนี้พบว่าสัดส่วนครัวเรือนบน

พื้นที่ดอนและพื้นที่สูงมีอาหารไม่เพียงพอบริโภคตามความ

ต้องการในบางช่วงเวลาสูงกว่าครัวเรือนตัวอย่างบนพื้นที่

ราบ	 กล่าวคือ	 มีจำนวนครัวเรือนที่ระบุว่ามีอาหารไม่พอ

บริโภคตามที่ต้องการในบางช่วงเวลา	 เท่ากับ	 96	 ครัวเรือน	

144	 ครัวเรือน	 และ	 150	 ครัวเรือน	 หรือคิดเป็นสัดส่วน

เท่ากับ	 ร้อยละ	 21.8	 34.4	 และ	 33.7	 ของจำนวนครัวเรือน

ตัวอย่างทั้งหมดบนพื้นที่ราบ	ที่ดอน	และที่สูงตามลำดับ		

	 สำหรับประเภทอาหารที่ครัวเรือนระบุว่ามีไม่เพียงพอ

ตามที่ต้องการบริโภคจำแนกเป็น	 3	 กลุ่ม	 คือ	 ข้าว	 เนื้อสัตว์

ต่างๆ	และอาหารประเภทอื่นๆ	เช่น	เครื่องปรุงรส	ผัก	ผลไม้	

เป็นต้น	พบว่าครัวเรือนบนพื้นที่ราบ	ที่ดอน	และที่สูง	 มีข้าว

ไม่พอบริโภคตามที่ต้องการเท่ากับ	 80	 ครัวเรือน	 122		 

ครัวเรือน	 และ	 101	ครัวเรือน	ตามลำดับ	 โดยปริมาณข้าวที่

ไม่พอเฉลี่ยเท่ากับ	 196,	 136	 และ	 335	 กิโลกรัม/ครัวเรือน	

ครัวเรือนที่ระบุว่ามีเนื้อสัตว์ไม่พอตามที่การบริโภค	 มีทั้งสิ้น	

61	 ครัวเรือน	 เป็นครัวเรือนบนพื้นที่ราบ	 14	 ครัวเรือน	

ปริมาณเนื้อสัตว์ที่ไม่พอเท่ากับ	 3.6	 กิโลกรัม/ครัวเรือน		 

ครัวเรือนบนพื้นที่ดอน	 19	 ครัวเรือน	 ปริมาณเนื้อสัตว์ที่	 

ไม่พอเฉลี่ยเท่ากับ	 9.2	 กิโลกรัม/ครัวเรือน	 และครัวเรือนบน

พื้นที่สูงจำนวน	38	ครัวเรือน	ปริมาณเนื้อสัตว์ที่ไม่พอเท่ากับ	

9.7	กิโลกรัม/ครัวเรือน		

	 เมื่อสอบถามเพิ่มเติมโดยให้เกษตรกรระบุถึงความถี่

ของการเกิดปัญหาอาหารบริโภคไม่เพียงพอกับความ

ต้องการ	 จำแนกตามระดับความรุนแรง	 3	 ระดับ	คือ	 รุนแรง

น้อย	 รุนแรงปานกลาง	 และรุนแรงมาก	 ซึ่งเกษตรกรจะเป็น	 

ผู้ระบุความหมายของ	 การให้ความหมายในกรณีที่ขาดใน

ความรุนแรงน้อย	 ปานกลาง	 และมาก	 เช่นเดียวกับความถี่	 

ในการเกิดปัญหาเป็น	 การเกิดไม่บ่อยหรือนานๆ	 เกิดครั้ง	

และเกิดบ่อยครั้ง	 อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของ	 

ครัวเรือนที่มีปัญหาไม่เพียงพอต่อการบริโภค	 หรือขาดแคลน

อาหารพบว่า	390	ครัวเรือน	คิดเป็น	ร้อยละ	30	(จากตัวอย่าง

ทั้งหมด	1,304	ครัวเรือน)		
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ตารางที่ 1	 ครัวเรือนตัวอย่างที่มีอาหารไม่พอบริโภคตามที่ต้องการต่อปี	

การขาดแคลนอาหาร 

พื้นที่ราบ 

(441 ตัวอย่าง) 

พื้นที่ดอน 

(419 ตัวอย่าง) 

พื้นที่สูง 

(445 ตัวอย่าง) 

รวมทุกพื้นที่ 

(1,305 ตัวอย่าง) 

ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ ครัวเรือน ร้อยละ 

ไม่ขาดแคลนอาหาร	 345	 78.2	 275	 65.6	 295	 66.3	 915	 70.1	

ขาดแคลนเป็นบางครั้ง	 96	 21.8	 144	 34.4	 150	 33.7	 390	 29.9 

	 -	ขาดแคลนข้าว	 80	 18.1	 122	 29.1	 101	 22.7	 303	 23.2	

ปริมาณที่ขาด	(กก./ครัวเรือน/ปี	53)	 197	 -	 136	 -	 335	 -	   

	 -	ขาดแคลนเนื้อสัตว์	 14	 3.2	 19	 4.6	 38	 8.5	 71	 5.5	

ปริมาณที่ขาด	(กก./ครัวเรือน/ปี	53)	 3.6	 -	 9.2	 -	 9.8	 -	 8.4	 -	

	 -	ขาดแคลนเครื่องปรุงรส	 2	 0.5	 3	 0.7	 11	 2.5	 16	 1.2	

	 -	ปริมาณที่ขาด	(กก./ครัวเรือน/ปี)	 1.5	 -	 2.0	 -	 1.8	 -	 1.8	 - 

ตารางที่ 2	 จำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนอาหารและระยะเวลาการขาดแคลนในรอบปี	 จำแนกตามระดับความรุนแรง	 และ

ความถี่ในการขาดแคลนอาหาร	

ความรุนแรง 

ความถี่ 

ระยะเวลาการขาดแคลนอาหาร (วัน / ปี) 

พื้นที่ราบ 

(441 ตัวอย่าง ) 

(ขาดอาหาร 96 ตัวอย่าง) 

พื้นที่ดอน 

(418 ตัวอย่าง) 

(ขาดอาหาร 144 ตัวอย่าง) 

พื้นที่สูง 

(445 ตัวอย่าง) 

(ขาดอาหาร 150 ตัวอย่าง) 

รวมทุกพื้นที่ 

(1,304 ตัวอย่าง) 

(ขาดอาหาร 390) 

ครัวเรือน ร้อยละ วัน/ปี ครัวเรือน ร้อยละ วัน/ปี ครัวเรือน ร้อยละ วัน/ปี ครัวเรือน ร้อยละ วัน/ปี 

รุนแรงน้อย	
ไม่บ่อย	 69	 72	 41.1	 88	 61	 32.1	 96	 64	 29.4	 253	 65	 33.6	

บ่อยครั้ง	 5	 5	 60.6	 14	 10	 55.6	 8	 5	 20.4	 27	 7	 46.1	

รุนแรง	

ปานกลาง	

ไม่บ่อย	 11	 11	 51.7	 18	 13	 35	 16	 11	 69.6	 45	 12	 63.7	

บ่อยครั้ง	 3	 3	 56.7	 15	 10	 48	 13	 9	 29	 31	 8	 30.3	

รุนแรงมาก	
ไม่บ่อย	 2	 2	 220	 4	 3	 20.5	 3	 2	 18	 9	 2	 64	

บ่อยครั้ง	 6	 6	 121.5	 5	 3	 25.6	 14	 9	 21.8	 25	 6	 44.5	

รวม	 96	 100	 551.6	 144	 100	 216.8	 150	 100	 188.2	 390	 100	 282.2	

ที่มา	:	จากการสำรวจ	  

	 สำหรับครัวเรือนตัวอย่างบนพื้นที่ดอน	 จากจำนวน	

144	 ครัวเรือนที่ระบุว่ามีปัญหาอาหารไม่พอบริโภคตามที่

ต้องการนั้น	 (ตารางที่	 2)	 จำนวน	 102	 ครัวเรือน	 ระบุว่ามี

ความรุนแรงน้อย	 และในจำนวนนี้ส่วนใหญ่คือ	 88	 ครัวเรือน	

หรือร้อยละ	 86	 ระบุว่าเกิดขึ้นไม่บ่อย	 รวมทั้งระยะเวลาที่

อาหารไม่พอก็ไม่นาน	คือเฉลี่ยประมาณ	32	วัน	อีก	14	ครัวเรือน

ระบุว่าเกิดขึ้นบ่อย	 แต่โดยรวมมีระยะเวลาที่อาหารไม่พอ

เฉลี่ย	 56	 วัน	 สำหรับครัวเรือนที่ระบุว่าอาหารไม่พอเพียง

รุนแรงปานกลางมี	จำนวน	33	ครัวเรือน	โดยที่	18	ครัวเรือน	

ระบุว่าเกิดขึ้นไม่บ่อย	 มีระยะเวลาที่อาหารไม่พอเฉลี่ย

ประมาณ	35	วัน	อีก	15	ครัวเรือน	ระบุว่าเกิดขึ้นบ่อย	และมี

ระยะเวลาที่อาหารไม่พอเฉลี่ยประมาณ	48	วัน	ส่วนครัวเรือน

ที่ระบุว่าปัญหาอาหารไม่เพียงพอรุนแรงมากสำหรับบนพื้นที่

ดอนมีจำนวน	 9	 ครัวเรือน	 โดยมีความถี่ในการเกิดขึ้นทั้งที่	 

ไม่บ่อยและบ่อยครั้งในสัดส่วนเท่าๆ	 กัน	 โดยมีระยะเวลาที่

อาหารไม่พอเฉลี่ยประมาณ	 20	 -	 25	 วันต่อปี	 (ตารางที่	 2)	

ส่วนครัวเรือนบนพื้นที่สูงที่ระบุว่ามีอาหารไม่เพียงพอตามที่

ต้องการจำนวน	150	ครัวเรือนนั้น	ส่วนใหญ่	คือ	104	ครัวเรือน 
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ระบุว่ารุนแรงน้อย	และเกิดขึ้นไม่บ่อย	โดยมีระยะเวลาที่อาหาร
ไม่พอเฉลี่ยประมาณ	 1	 เดือน	 ในกรณีที่ระบุว่าปัญหารุนแรง
ปานกลางและรุนแรงมากมี	29	และ	17	ครัวเรือน	ตามลำดับ	
ระยะเวลาที่อาหารไม่พอเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	20	–	40	วัน	

กลยุทธ์ในการรับมือการขาดแคลนอาหาร 
	 ในการสอบถามรายครัวเรือน	 เกี่ยวกับกลยุทธ์ใน	 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาหารไม่พอบริโภคกับที่	 
ครัวเรือนต้องการโดยใช้แบบสอบถาม	 ได้จำแนกกลยุทธ์ที่
เกษตรกรใช้ตามระดับความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น	 คือ	
รุนแรงระดับน้อย	ระดับปานกลาง	และระดับมาก	และในแต่ละ
ระดับความรุนแรงนั้นยังจำแนกย่อยตามความถี่ที่เกิดขึ้นอีก	
2	 ระดับ	 คือ	 กรณีเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง	 และกรณีที่เกิดขึ้นบ่อย
ครั้ง	 โดยจำแนกกลยุทธ์ที่เกษตรกรใช้ป้องกันหรือรับมือกับ
ปัญหาการขาดแคลนอาหารเป็นกลุ่มๆ	 ได้แก่	 กลุ่มที่	 1	 เป็น
กลยุทธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณอาหารของ	 
ครัวเรือนในระยะสั้น	 และกลุ่มที่	 2	 เป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารในครัวเรือน	
ผลการรวบรวมข้อมูลรายครัวเรือน	 ดังมีรายละเอียดใน
ตารางที่	3	

วิจารณ์และสรุปผล

	 ในการศึกษากลยุทธ์ในการรับมือต่อความไม่มั่นคง
ทางอาหาร	 พบว่าครัวเรือนมีอาหารไม่พอบริโภคตามที่
ต้องการในบางช่วงเวลา	390	ครัวเรือน	หรือประมาณร้อยละ	
30	ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	 (1,305	ครัวเรือน)	และสัดส่วน
ครัวเรือนพื้นที่ราบ	พื้นที่ดอน	และพื้นที่สูง	มีอาหารไม่เพียงพอ
บริโภค	 ร้อยละ	 22,	 34	 และ	 44	 ตามลำดับ	 นอกจากนี้ยัง	 
พบว่าครัวเรือนร้อยละ	 18,	 29	 และ	 23	 ของกลุ่มตัวอย่างใน
พื้นที่ราบ	ที่ดอน	และที่สูงตามลำดับ	มีข้าวไม่พอบริโภคตาม
ที่ต้องการ	 และปริมาณข้าวที่ไม่พอเฉลี่ยเท่ากับ	 196,136,	
และ	 335	 กิโลกรัม/ครัวเรือน/ปี	 ตามลำดับ	 ด้านการบริโภค
เนื้อสัตว์พบว่าครัวเรือนมีเนื้อสัตว์บริโภคไม่พอตามที่การบริโภค
ทั้งสิ้น	 ร้อยละ	 5.5	 ของกลุ่มตัวอย่างทุกพื้นที่	 โดยครัวเรือน
พื้นที่ราบขาดแคลนเนื้อสัตว์	ร้อยละ	3	พื้นที่ดอน	ร้อยละ	4.6	
และพื้นที่สูงร้อยละ	8.5	ตามลำดับ		
	 เมื่อวิเคราะห์ระดับความรุนแรงครัวเรือนพื้นที่ราบได้
ระบุว่าปัญหาอาหารบริโภคไม่เพียงพอกับความต้องการ	และ
มีความรุนแรงในระดับน้อย	ร้อยละ	16.8	รุนแรงระดับปานกลาง
ร้อยละ	3.2	และรุนแรงระดับมากร้อยละ	1.8	 โดยครัวเรือนที่
ระบุว่ามีความรุนแรงในระดับน้อยและระดับปานกลางนั้น	 
จะเกิดปัญหาไม่บ่อยครั้ง	โดยมีระยะเวลาที่อาหารไม่เพียงพอ
กรณีมีความรุนแรงน้อย	 และรุนแรงปานกลางเฉลี่ยอยู่ที่

ประมาณ	 40-60	 วัน	 ส่วนครัวเรือนที่ระบุว่าเป็นปัญหาใน
ระดับรุนแรงมากซึ่งมีอยู่เพียง	 8	 ครัวเรือน	 ในพื้นที่ราบพบ	 
6	 ครัวเรือนที่ระบุว่าเกิดปัญหาบ่อยครั้ง	 และมีระยะเวลาที่
อาหารไม่พอตามที่ต้องการเฉลี่ยนานถึงประมาณ	 120	 วัน	
ในกลุ่มครัวเรือนนี้เป็นครัวเรือนที่ยากจน	 ไม่ได้ผลิตข้าวเอง	
รวมทั้งบางรายที่ไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเอง	 ส่วนข้อมูล
การเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค	 พบสัดส่วนของการ
เป็นโรคเบาหวาน	และโรคความดันสูงกว่าโรคอื่นๆ		
 ส่วนวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาอาหารไม่พอบริโภค
กับที่ครัวเรือนต้องการ	 พบว่ามี	 2	 ประเภท	 กลุ่มที่	 1	 เป็น	 
วิธีการเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณอาหารของครัวเรือนในระยะสั้น 
และกลุ่มที่	2	เป็นวิธีการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริโภค
อาหารในครัวเรือน	 ซึ่งพบว่าระบบเครือญาติถือเป็นทุนทาง
สังคมที่สำคัญ	 รวมถึงทุนทรัพยากรธรรมชาติ	 และทุนทาง
กายภาพ	 เช่น	 แหล่งน้ำ	 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 เป็นต้น	
จากข้อมูลการสำรวจรายครัวเรือนและการประชุมระบุว่า	
ความไม่มั่นคงทางอาหารอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากขาดเสถียรภาพ
ของอาหาร	 (Food	 Stability)	 เช่นการที่เกษตรกรไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งน้ำ	 ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง	
และมีการใช้สารเคมีในปริมาณมาก	 เกษตรกรส่วนใหญ่ยัง
ไม่มีมาตรการในการบำรุงดินเพื่อสร้างเสถียรภาพผลผลิต	 
ในระยะยาว	 การสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับปัจเจก	
การสร้างอาหารระยะสั้น	 พบได้ทุกพื้นที่	 ในการแก้ไขปัญหา
ข้าวไม่เพียง	 ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า	 มีการใช้วิธีการคล้ายคลึงกัน
ในทั้ง	 3	 พื้นที่แต่ระดับความรุนแรงและระยะเวลาของการ
ขาดแตกต่างกัน	 พื้นที่สูงมีการขาดระยะยาวกว่า	 ประมาณ		 
5	 เดือน	 วิธีการรับมือที่สำคัญที่เพื่อแก้ไขปัญหา	 ประกอบ
ด้วยกลยุทธ์ระยะสั้น	 เช่น	 การยืมข้าวจากเครือญาติ	 การยืม
ข้าวจากพ่อค้า	 การรับจ้าง	 การกู้ยืมเงิน	 การเปลี่ยนแปลง	 
การบริโภคอาหาร	เป็นต้น		
 การเข้าถึงอาหาร	(Food	Accessibility)	พบว่าในที่สูง 
และที่ดอน	 พบว่ามีแหล่งอาหารธรรมชาติ	 เช่นมีพืชพื้นถิ่น	
พืชสมุนไพร	 เห็ด	 หรือสัตว์ที่มีความสมบูรณ์กว่าพื้นที่ราบ	
และสามารถนำมาเป็นอาหารได้	 นอกจากนี้ยังพบว่าแหล่ง
อาหารที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติยังมีบทบาทสำคัญต่อ
การพึ่งตนเองได้ของชุมชนชนบทที่สูง	 (ชาญชัย	 และคณะ. 

2555) พบว่า	 การพึ่งตนเองด้านอาหารของครัวเรือนที่มาจาก   
การซื้อ	 การผลิตได้เองและจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ	 และ
การแบ่งปันภายในชุมชน	 มีความแตกต่างกันตามนิเวศน์	 
และสังคมวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ	 โดยพบว่า	 พื้นที่ราบ	
สัดส่วนการพึ่งตนเองด้านอาหาร	เป็นอาหารที่มาจากการซื้อหา
ถึงร้อยละ	 57.8	 และร้อยละ	 34.2	 เป็นอาหารที่มาจาก	 
การผลิตและจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ	ส่วนอีกร้อยละ	8.0 
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มาจากการแบ่งปันกันในชุมชน	 พื้นที่ดอน	 สัดส่วนการพึ่ง
ตนเองด้านอาหาร	 เป็นอาหารที่มาจากการซื้อหาถึงร้อยละ	
46.2	 และร้อยละ	 45.9	 เป็นอาหารที่มาจากการผลิตและจาก
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ	 ส่วนอีกร้อยละ	 8.0	มาจากการแบ่ง
ปันกันในชุมชน	 ในพื้นที่สูงสัดส่วนการพึ่งตนเองด้านอาหาร	
ร้อยละ	 42.9	 เป็นอาหารที่มาจากการผลิตและจากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ	 และร้อยละ	 53.1	 เป็นอาหารที่มาจาก
การซื้อหาส่วนอีกร้อยละ	 4.0	 นั้นมาจากการแบ่งปันกันใน
ชุมชน	พบว่าในพื้นที่สูงมีสัดส่วนของการผลิตอาหารเองและ
การหาจากแหล่งธรรมชาติสูงกว่าบนพื้นที่ดอน	และพื้นที่ราบ 
จากข้อมูลดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่า	 แหล่งอาหารจากธรรมชาติ	
และวิถีการดำเนินชีวิต	 การแบ่งปันยังมีบทบาทสำคัญต่อ	 
การสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชนบท		
	 ส่วนการรับมือในระดับกลุ่มหรือชุมชน	 พบว่ามี	 
การกลยุทธ์การเพิ่มอาหารในการผลิตทางเกษตร	 โดยการใช้
ทุนทางสังคมที่มีอยู่	 โดยเฉพาะการใช้แรงงานแลกเปลี่ยน	
และการมีเครือข่ายทุนทางสังคม	เครือญาติ	ในการยืมอาหาร	
ยังเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และรายได้ของชุมชนบนที่สูง	 รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ	

เช่น	 กลุ่มการผลิตทางเกษตร	 เช่น	 กลุ่มข้าว	 ข้าวโพด		 
ถั่วเหลือง	 กลุ่มแม่บ้าน	 กลุ่มออมทรัพย์	 ธนาคารข้าว	 ฯลฯ		 
ได้เอื้อประโยชน์ต่อการผลิตทางเกษตร	 และการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน		
	 อย่างไรก็ตามพบว่า	 บทบาทของหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น	มีความสำคัญต่อการพัฒนาในพื้นที่	เช่น	สาธารณะสุข 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 โครงการหลวง	 โครงการ	 
พระราชดำริ	 หน่วยงานรัฐต่างๆ	 ที่ส่งผลต่อการ	 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน	 แหล่งน้ำ	 ไฟฟ้า	 สาธารณะสุข	 เป็นต้น	
การสร้างอาชีพทางเลือก	 การสนับการจัดตั้งกองทุน	
กิจกรรมการรณรงค์	 และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน	 ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 แหล่งน้ำ	 ป่า	 และ
การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน	ได้ส่งผลต่อการ	ความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น	 และการสร้างความมั่นคงทาอาหารและรายได้	
อย่างไรก็ตามการจัดในรูปของกลุ่มจำเป็นต้องได้มีกติกา	
การสร้างแรงจูงใจ	 ในการมีส่วนร่วมของชุมชน	 โดยเฉพาะ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลโดยตรงต่อความ
มั่นคงทางอาหาร	

ตารางที่ 3	 วิธีการรับมือกับการขาดแคลนอาหาร	จำแนกตามระดับความรุนแรง	และความถี่ในการเกิด	

ระดับ	

ความรุนแรง	
ความถี่	

วิธีการรับมือกับการขาดแคลนอาหาร 

อันดับที่	1	 อันดับที่	2	 อันดับที่	3	

วิธีการ	 ร้อยละ	 วิธีการ	 ร้อยละ	 วิธีการ	 ร้อยละ	

รุนแรงน้อย	 ไม่บ่อย/	

นานๆ	ครั้ง	

วิธีการเพิ่มปริมาณ
อาหารของครัวเรือน
ในระยะสั้นโดยการใช้
เงินออมที่มีอยู่เพื่อซื้อ
อาหาร	

37.5	
 

วิ ธี ก า ร เพิ่ ม ป ริ ม าณ
อาหารของครัวเรือนใน
ระยะสั้นโดยการรับจ้าง	
ในและนอกฟาร์ม	

23.5	
 

วิธีการเพิ่มปริมาณอาหาร
ของครัวเรือนในระยะสั้น
โดยการเก็บอาหารจากป่า	
ล่าสัตว์หรือบริโภคพืชผัก
ที่ยังโตไม่เต็มที่	

33.3	
 

บ่อยครั้ง	 วิธีการเปลี่ยนแปลง
การบริ โภคอาหาร
โดยการลดค่าใช้จ่าย
อาหาร	

33.3	
 

วิ ธี ก า ร เพิ่ ม ป ริ ม าณ
อาหารของครัวเรือนใน
ระยะสั้นโดยการยืมเงิน
จากญาติ	 เพื่อนบ้านซื้อ
อาหาร	

50.0	
 

วิธีการปันส่วนโดยการลด
จำนวนมื้ออาหารลง	

50.0	
 

รุนแรงปานกลาง	 ไม่บ่อย/	

นานๆ	ครั้ง	

วิธีการเพิ่มปริมาณ
อาหารของครัวเรือน
ในระยะสั้นโดยการใช้
เงินออมที่มีอยู่เพื่อซื้อ
อาหาร	

42.9	
 

วิ ธี ก า ร เพิ่ ม ป ริ ม าณ
อาหารของครัวเรือนใน
ระยะสั้นโดยการยืมเงิน
จากญาติ	 เพื่อนบ้านซื้อ
อาหาร	

60.0	
 

วิธีการเพิ่มปริมาณอาหาร
ของครัวเรือนในระยะสั้น
โดยการกู้ จ ากนายทุน	
หรือพ่อค้าซื้ออาหาร	

33.3	
 

บ่อยครั้ง	 วิธีการเพิ่มปริมาณ
อาหารของครัวเรือน
ในระยะสั้นโดยการ
ยืมเงินจากญาติหรือ
เพื่อนบ้านซื้ออาหาร	

50.0	 วิธีการเปลี่ยนแปลงการ
บริโภคอาหารโดยการ
ลดค่าใช้จ่ายอาหาร	

50.0	 -	 -	

ที่มา	:	จากการสำรวจ	



78
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

กิตติกรรมประกาศ

	 ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	

(สกว.)	ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัย	

เอกสารอ้างอิง

ชาญชัย	แสงชโยสวัสดิ์	เบญจพรรณ	เอกะสิงห์	กุศล	ทองงาม	

พนมศักดิ์	 พรหมบุรมย์	 และ	 บุศรา	 ลิ้มนิรันดร์กุล.	

(2555).	 รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการความ

สัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอาหารของ  

ครัวเรือนในชนบทกับทรัพยากรเกษตรตามเขต

นิเวศน์ต่างๆ” ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร	

คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.	

Carpenter,	S.,	Walker,	B.,	Anderies,	J.M.	and	Abel,	M.	

(2001).	 “From	 metaphor	 to	 measurement	 :	

Resilience	of	what	 to	what?.”	Ecosystems. 4	 :	

765-781.	

Chambers,	 R.	 and	 Conway	 G.	 (2011).	Sustainable 

rural livelihoods: Practical concepts for the 

21st century, IDS Discussion Paper 276, 

Institute of Development Studies, university 

of Sussex.	[Online],	Available	:	http://opendocs.	

ids.ac.uk/opendocs/handle/123456789/775 

[January	20,	2011].	

Ellis,	F.	(1999).	Rural livelihood diversity in developing 

countries: Evidences policy implications. 

Natural Resource Perspec-tives Number 40, 

ODI.	 [Online],	 Available	 :	 http://www.odi.org.uk/

resources/docs/2881.pdf	[January	20,	2011].	

Frankenberger,	 T.R.	 (1992).	 Indicators and Data 

Collection Methods for Assessing Household 

Food Security. In:Maxwell DS, Frankenberger 

TR. Household Food Security: Concepts, 

Indicators, Measurements : A Technical 

Review. UNICEF and IFAD. [Online],	Available	:	

 http://www.ifad.org/gender/tools/hfs/hfspub  

[June	9,	2012].	

Maxwell,	D.,	Watkins,	B.,	Wheeler,	R.	 and	Collins,	G.	

(2003).	Coping Strategies Index: A Tool for 

Rapid Measurement. Field Methods Manual. 

CARE and World Food Program : Nairobi. 

[Online],	 Available	 :	 http://193.43.36.44/docrep/	 

fao/meeting/009/ae513e.pdf		[June	9,	2012].	

Uzma	 Iram	 and	 Butt,	 M.S.	 (2004).	 “Determinants	 of	

household	 food	security	 :	An	empirical	analysis	

for	Pakistan,”	Int J Soc Econ.	31(8)	:	753-766.		

Walker,	 B.,	 Holling,	 C.S.,	 Carpenter,	 S.	 and	 Kinzig,		 

A.	 (2004).	 “Resil ience,	 adaptabil i ty	 and	

transformability	 in	 social	 ecological	 systems,”	

Ecol Soc.	9(2)	:	5-14.	



79
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

การเกษตรแบบประณีต กรณีศึกษา: การปลูกผักกาดหัวแบบประณีตของเกษตรกร

บ้านหนองโง้ง หมู่ 10 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

Intensive Agriculture Case Study: Chinese Radish Growing in Nong-Ngong Village 
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บทคัดย่อ

 การเกษตรในภาคอีสานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อไม่นานมานี้	 จากเกษตรเพื่อยังชีพไปสู่เกษตรกึ่งการค้า	 

การเปลี่ยนแปลงนี้คู่ขนานกับ	 การเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยและการขยายตัวของเมืองมากขึ้น	 ส่งผล

ให้พื้นที่ทำการเกษตรลดน้อยลงสวนทางกับความต้องการด้านอาหารที่มีเพิ่มมากขึ้น	การทำเกษตรแบบประณีตเป็นรูปแบบหนึ่ง

ที่ช่วยตอบสนองความต้องการด้านอาหาร	 โดยมีการเพิ่มการใช้เครื่องจักรกลและ/หรือแรงงานอย่างเข้มข้น	 ถึงแม้จะมีการปฏิบัติ

การเกษตรแบบประณีตมานานในภาคอีสานแต่ยังถือว่าเป็นส่วนน้อย	ในพื้นที่บ้านหนองโง้ง	หมู่	10	ตำบลบ้านแฮด	อำเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น	 พบว่ามีการปลูกผักกาดหัวแบบประณีตมาเป็นเวลานาน	หากเข้าใจเงื่อนไขระบบการปลูกในพื้นที่ดังกล่าว

สามารถนำไปเป็นฐานในการขยายสู่พื้นที่อื่นในภาคอีสานได้	 วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้	 เพื่อทำความเข้าใจระบบการปลูก

ผักกาดหัวแบบประณีตและระบุปัจจัยที่ทำให้ปลูกได้อย่างต่อเนื่อง	 การสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างอย่างเป็นระบบ		 

พบว่า	 เกษตรกรของหมู่บ้านหนองโง้ง	 หมู่	 10	 มีใช้พื้นที่นาเพื่อปลูกผักกาดหัวในพื้นที่ขนาดเล็กเพียง	 2.16	 ไร่ต่อครัวเรือน	

ทำการปลูก	3	–	4	รอบต่อฤดูเพาะปลูก	หลังการเก็บเกี่ยวข้าว	โดยใช้แรงงานอย่างเข้มข้นที่มีทักษะและประสบการณ์ในการปลูก

หัวผักกาด	และเป็นแรงงานที่มีอยู่ในครัวเรือน	การปลูกผักกาดหัวแบบประณีตของบ้านหนองโง้ง	หมู่	 10	สามารถยืนหยัดอยู่ได้

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง	เนื่องจากมีปัจจัยที่สำคัญ	คือ	มีพื้นที่ทางกายภาพที่เหมาะสม	โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายเหมาะกับ

การปลูกผักกาดหัว	มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี	การคมนาคมขนส่งที่สะดวก	มีตลาดรองรับ	และที่สำคัญ

มีแรงงานครัวเรือนในชุมชนเพียงพอในขณะที่ในพื้นที่อื่นๆ	 ของภาคอีสานมีการเคลื่อนย้ายแรงงานออก	 เป็นเพราะมีปัจจัย	 

เกื้อหนุนดังกล่าวเสริมกันเป็นเงื่อนไข	จึงทำให้เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า	40	ปี		

คำสำคัญ :	การปลูกผักกาดหัว	/	เกษตรประณีต	/	แรงงานในครัวเรือน	/	แรงงานในชุมชน	 

ABSTRACT

 Recently	 agriculture	 in	 the	Northeast	 Thailand	 is	 rapidly	 changing	 from	 subsistent	 to	 semi-commercial	 and	

commercial	purposes.	This	change	parallels	with	the	increasing	of	population	which	in	turn	increases	need	or	housing	

and	the	expanding	of	cities.	It	causes	decreasing	of	agricultural	land	which	opposes	to	the	increasing	need	for	food.	

The	 intensive	agriculture	 is	a	 type	of	agriculture	 that	can	meet	 the	 increasing	 food	demand	by	mechanization	and	

intensive	use	of	labors.	Although,	the	intensive	agriculture	has	long	been	in	Northeast	but	it	has	only	in	small	area.	In	

Nong-Ngong	village	M.10,	Baan-Had	sub-district,	Baan-Had	District,	Khon	Kaen	Province,	 the	 intensive	planting	of	

Chinese	radish	has	been	planted	for	a	long	time.	Understanding	intensive	Chinese	radish	growing	system	in	this	area	

can	 a	 be	 useful	 information	 base	 for	 expanding	 to	 other	 area	 in	Northeast.	 The	 purpose	 of	 this	 case	 study	 is	 to	
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understand	the	intensive	planting	system	of	Chinese	radish	and	identify	factors	associated	with	continuous	planting	

period.	Systematic	semi-structure	 interview	indicated	that	the	farmers	 in	Nong-Ngong	village	M.10	have	been	using	

small	area	in	paddy	field	to	grow	Chinese	radish,	2.16	rai/household.	They	plant	3-4	times	per	planting	season,	after	

rice	harvest	 they	use	experience	and	 skilled	household	 labors	 to	 grow	Chinese	 raddish.	The	 intensive	planting	of	

Chinese	 radish	 in	Nong-Ngong	 village	M.10	 can	 persist	 among	 rapid	 changes	 surrounding	 the	 village	 because	 of	

different	 factors.	 Suitable	 physical	 land,	 soil	 in,	 most	 of	 the	 area	 is	 sandy	 There	 is	 year	 round	 water	 resource	

available.	Moreover,	 transportation	 is	 convenient,	market	 is	easily	accessible	and	supportive.	 Importantly	 there	are	

sufficient	household	labors	staying	within	the	village	in	spite	of	out	migration	of	labor	in	other	areas	in	the	Northeast	

Thailand.	Because	of	these	supporting	factors	aforementioned,	the	farmers	have	been	continued	doing	this	activity	for	

more	than	40	years.	

Keywords :		Planting	For	Chinese	Radish	/	Intensive	Agriculture	/	Household	Labor	/	Village	Labor		

บทนำ

	 การเกษตรในภาคอีสานมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว	 เกิดจากนโยบายของประเทศที่มุ่งพัฒนาประเทศ	 

ไปสู่การเป็นทุนนิยม	 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา	 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 2552)	 การเพิ่มขึ้นของ

ประชากร	 การขยายตัวของเมือง	 การขยายตัวของภาค

อุตสาหกรรมและบริการ	 รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานภาค

การเกษตร	 ส่งผลให้พื้นที่ทำการเกษตรมีขนาดลดลงและ

ขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร	 ในขณะที่ความต้องการ

ด้านอาหารมีมากขึ้น	 จึงทำให้รูปแบบการทำเกษตรเปลี่ยน

จากเพื่อยังชีพเป็นกึ่งการค้าและการค้าเต็มตัว	 (Boserup.	

1965)	 ดังนั้นเกษตรกรในภาคอีสานมีการปรับตัวโดยมี	 

การทำเกษตรแบบประณีตมากขึ้น	ทำให้ต้องใช้ปัจจัยการผลิต 

เช่น	 แรงงานที่มีทักษะ	 และทุน	 ต่อหน่วยพื้นที่ เพิ่มขึ้น	

(Brookfield.	 1972)	 เน้นการจัดการดูแลและเอาใจใส่	 รวมทั้ง

การใช้เทคโนโลยีในการผลิต	 (David.	 1995)	 แต่การทำ

เกษตรแบบประณีตเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและ

ทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ตามมา	 (Maertens	 et	 al.,	

2006)	 อย่างไรก็ตามการทำการเกษตรแบบประณีตในพื้นที่

ภาคอีสานยังมีการขยายตัวน้อย	 แต่ในพื้นที่บ้านหนองโง้ง	

หมู่	 10	ตำบลบ้านแฮด	อำเภอบ้านแฮด	จังหวัดขอนแก่น	มี

การปลูกผักกาดหัวแบบประณีตมาเป็นเวลานาน	 การเข้าใจ

เงื่อนไขการทำเกษตรแบบประณีตในพื้นที่นี้	 จึงมีความ

สำคัญเพื่อนำไปสู่การขยายผลการทำเกษตรแบบประณีตใน

พื้นที่ต่างๆ	ต่อไป	

วัตถุประสงค์  

	 1.	 เพื่อทำความเข้าใจระบบการปลูกผักกาดหัว

แบบประณีต	

	 2.	 เพื่อระบุปัจจัยที่ทำให้สามารถปลูกผักกาดหัวได้

อย่างต่อเนื่อง	

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการการศึกษาเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	Study)	โดยแบ่งการดำเนินการเป็น	2	ส่วน	คือ	

การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ	และการศึกษาภาคสนาม	โดยมี

รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังนี้	

	 1.	 การลงสำรวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อเก็บข้อมูลทั้ง

ปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อทำความเข้าใจพื้นที่	และเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาคำถามวิจัย	 สร้างสมมุติฐาน	 และสร้างแบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	

	 2.	 สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างรวมกับการสังเกต

โดยตรง	โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	(Semi-Structured 

Interview)		

	 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างได้สัมภาษณ์	 ผู้รู้ใน

ชุมชน	ได้แก่	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้อาวุโสและมีความรู้เกี่ยวกับชุมชน	

เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ	พ่อค้าคนกลาง	 และเกษตรกรผู้ปลูก

ผักกาดหัว	การสัมภาษณ์ผู้รู้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจ

บริบทของชุมชนเกี่ยวกับลักษณะกายภาพ	ชีวภาพ	เศรษฐกิจ

และสังคม	 ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

เกษตรของคนในชุมชนและการตลาด	 รวมทั้งระบุความสัมพันธ์

ของปัจจัยและเงื่อนไขในการปลูกผักกาดหัว	 การสัมภาษณ์
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เกษตรกรผู้ปลูก	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจระบบการปลูก		 
การใช้แรงงาน	การบริหารจัดการ	การใช้พื้นที่		

ผลการศึกษาและวิจารณ์

	 เกษตรกรบ้านหนองโง้ง	 หมู่	 10	 เป็นหมู่บ้านหนึ่งใน
ภาคอีสาน	 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแฮด	 อำเภอบ้านแฮด	 จังหวัด
ขอนแก่น	 ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก	 จำนวนครัวเรือนทั้งหมด	
90	 ครัวเรือน	 มีพื้นที่ของหมู่บ้าน	 390	 ไร่	 เป็นพื้นที่ทำ	 
การเกษตร	 240	 ไร่	 (แผนพัฒนาชุมชน.	 2553)	 โดยพื้นที่
ทำการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา	 เนื่องจากมีลักษณะพื้นที่
ลูกคลื่น	มีแหล่งน้ำที่สำคัญ	คือ	ห้วยหนองโง้งที่ไหลล้อมรอบ
หมู่บ้าน	มีบ่อบาดาลส่วนตัวและสระสาธารณะ	เกษตรกรสามารถ
ทำเกษตรได้ตลอดทั้งปี	 พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่มีดินลักษณะ
เป็นดินทราย	 จึงมีความเหมาะสมในการปลูกผักกาดหัวหลัง
การเก็บเกี่ยวข้าวเกษตรกรบ้านหนองโง้งมีประสบการณ์	 
การผักกาดหัวมายาวนานกว่า	 40	 ปี	 ปัจจุบันมีเกษตรกร	
จำนวน	85	ครัวเรือนที่ปลูกผักกาดหัว	พื้นที่ปลูกเฉลี่ย	2.16	
ไร่ต่อครัวเรือน	 เนื่องจากผักกาดหัวเป็นพืชอายุสั้น	 และ
เกษตรกรนิยมปลูกผักกาดหัวพันธุ์เบาที่มีอายุ	 42	 –	 45	 วัน	
เกษตรกรจึงสามารถปลูกได้ถึง	3	–	4	รอบต่อฤดูกาลปลูก	

ระบบการปลูกผักกาดหัวแบบประณีต 
	 เกษตรกรบ้านหนองโง้งปลูกผักกาดหัวหลังจากฤดู
การผลิตข้าวนาปี	ซึ่งมีวิธีการปลูก	ดังนี้		

 การเตรียมดิน 
	 เกษตรกรไถเตรียมดิน	3	ครั้ง	คือ	1)	ไถดะ	เพื่อพลิก
หน้าดิน	 2)	 ไถแปร	 เพื่อย่อยดินให้เล็กลง	 และ	 3)	 ไถยกร่อง	
ทั้งนี้	 การเตรียมดินที่ดี	 จะส่งผลต่อคุณภาพของผักกาดหัว	
เนื่องจากผักกาดหัว	แม้จะเป็นพืชที่ต้องการ	ดินที่มีความชุ่มชื้น 
แต่หากมีน้ำขังเกิน	 1	 วันหัวผักกาดจะเน่า	 ดังนั้นการเตรียม
แปลงต้องทำให้แปลงระบายน้ำได้ดี		

 การปลูก  
	 เกษตรกรหยอดเมล็ดในแปลงปลูก	 3	 –	 5	 เมล็ดต่อ
หลุม	ระยะห่างระหว่างหลุม	10	–	15	เซนติเมตร	กลบเมล็ด
เพียงบางๆ	 เพื่อป้องกันแสง	 หลังจากนั้นลดน้ำให้ชุ่ม	
ประมาณ	 2	 วัน	 เมล็ดจะงอก	 จึงทำการถอนให้เหลือ	 2	 –	 3	
ต้นต่อหลุม	 เพื่อไม่ให้จำนวนต้นหนาแน่นเกินไปและเพื่อ
เป็นการคัดเลือกต้นที่แข็งแรงไว้		

 การดูแลรักษา 
	 เกษตรกรรดน้ำผักกาดหัวให้ชุ่มทุกวัน	 วันละ	 2	 ครั้ง	
ในเวลาเช้าและเย็น	 การใส่ปุ๋ยบำรุงดิน	 เกษตรกรใส่ทั้ง	 

ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีร่วมกัน	 โดยเฉพาะปุ๋ยคอกจะช่วยทำให้
ดินร่วนซุยเหมาะกับพืชประเภทหัว	 เกษตรกรใส่ปุ๋ยคอกใน
ช่วงของการเตรียมแปลงปลูก	และใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญ
เติบโตในช่วงหลังจากการกำจัดวัชพืชเมื่อผักกาดหัวมีอายุ	
15	 –	 20	 วัน	 การปลูกผักกาดหัวในแต่ละรอบเกษตรกร	 
ไม่ปลูกซ้ำที่เดิม	เนื่องจากหลีกเลี่ยงศัตรูพืชในดิน		

 การเก็บเกี่ยว 
 ผักกาดหัวมีอายุเก็บเกี่ยว	42	–	45	วันหลังการหยอด
เมล็ด	 ซึ่งเกษตรกรพยายามเก็บเกี่ยวเมื่อถึงอายุเหมาะสม	
เนื่องจากการปล่อยให้ผักกาดหัวแก่เกินอายุทำให้คุณภาพ
ลดลง	 คือ	 เนื้อฟ่าม	 เหนียว	 ไม่กรอบ	 รสไม่ดี	 และน้ำหนัก	 
ลดลงมาก		

 การตลาด 
 เกษตรกรผู้ปลูกผักกาดหัวบ้านหนองโง้ง	 มีการจำหน่าย
ผลผลิต	3	ลักษณะ	คือ	ขายเหมาแปลง	 เก็บผลผลิตขายเอง
และขายทั้งสองแบบ	 โดยมีพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคา	
ซึ่งราคาของผักกาดหัวขึ้นอยู่กับราคาของตลาดกลาง	 พ่อค้า
ที่มารับซื้อมีทั้งพ่อค้าในหมู่บ้านที่ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและ
พ่อค้าทั่วไปที่มารับซื้อในหมู่บ้าน	 ในกรณีที่เกษตรกรรับ	 
สินเชื่อมาจากพ่อค้าคนกลาง	 เกษตรกรต้องขายให้แก่พ่อค้า
คนกลางที่ปล่อยสินเชื่อ	 นอกจากนี้เกษตรกรที่ไม่ได้รับ	 
สินเชื่อจากพ่อค้าคนกลางสามารถขายผลผลิตให้แก่ผู้รับซื้อ
ใดก็ได้	 ในการจำหน่ายผักกาดหัวมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อ
ผลผลิตมีหลากหลายทั้งพ่อค้าในหมู่บ้าน	 ต่างหมู่บ้าน	 จาก
จังหวัดขอนแก่น	 จากจังหวัดนครราชสีมา	 และจากอำเภอ
หล่มสัก	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 ทำให้ผักกาดหัวสามารถกระจาย
ตัวได้ดี	 อย่างไรก็ตาม	 เกษตรกรในบ้านหนองโง้งมีการ
จัดการผลผลิตในช่วงที่ราคาผลผลิตต่ำโดยการรวบรวม

ผลผลิตจากเกษตรภายในหมู่แล้วนำผลผลิตไปขายที่ตลาดไท
และตลาดสี่มุมเมือง		

 แรงงาน  
 การปลูกผักกาดหัวของเกษตรกรบ้านหนองโง้ง	 ส่วนใหญ่
ใช้แรงงานในครัวเรือน	 ซึ่งมีแรงงานเฉลี่ยครัวเรือนละ	 2	 คน	
การจัดการแรงงานของเกษตรกรในช่วงที่แรงงานในครัวเรือน
ไม่เพียงพอเกษตรกรมีการจ้างแรงงานในชุมชนโดยการแลก
เปลี่ยนแรงงานนอกครัวเรือน	คล้ายๆ	กับการลงแขกในสมัยก่อน
แต่แตกต่างกันตรงที่มีค่าตอบแทนเป็นเงิน	 แรงงานในชุมชน
มีทั้งทำงานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร	 ซึ่งแรงงาน
นอกภาคเกษตรจะปลูกผักกาดหัวหลังจากเลิกงานประจำ	

เด็กในชุมชนช่วยปลูกหลังจากเลิกเรียน	 บางรายผู้ปกครอง
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มอบแปลงปลูกผักกาดหัวให้เด็กรับผิดชอบจัดการเป็นของ

ตนเอง	 ในฤดูปลูกผักกาดหัวแรงงานที่ไปทำงานนอกพื้นที่

บางส่วนกลับมาทำผักกาดหัวและเมื่อหมดฤดูกาลปลูกผัก

กาดหัวจึงกลับไปทำงานนอกหมู่บ้าน	 ช่วงที่ใช้แรงงานมาก

ในการปลูกผักกาดหัว	 คือ	 ช่วงของการถอนแยกต้นอ่อนและ

การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ต้องล้างทำความสะอาดก่อนบรรจุขาย

ให้พ่อค้าคนกลาง	 มีแรงงานบางส่วนที่ไม่ได้ปลูกผักกาดหัว	 

จะมารับจ้างปลูกและเก็บเกี่ยวผักกาดหัว	 จากการสัมภาษณ์

เกษตรกรผู้ที่ไม่ได้ปลูกผักกาดหัว	 พบว่า	 เกษตรกรเหล่านี้

ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและไม่สามารถเช่าที่ทำกินได้	

จึงรับจ้างปลูกและเก็บเกี่ยวผักกาดหัวภายในชุมชน	 แรงงาน

ในชุมชนมีการทำเกษตรเกือบตลอดทั้งปี	 ทำให้การปลูกผัก

กาดหัวในบ้านหนองโง้งปลูกได้อย่างต่อเนื่องเพราะมีแรงงาน

ในครัวเรือนและชุมชน	

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 

 ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม	 เนื่องจากพื้นที่	 

บ้านหนองโง้ง	หมู่	10	มีแหล่งน้ำที่สำคัญ	คือ	ห้วยหนองโง้ง

ที่ไหลล้อมรอบหมู่บ้าน	 และมีบ่อบาดาลส่วนตัวและสระ

สาธารณะ	 จึงทำให้เกษตรกรของหมู่บ้านสามารถทำเกษตร

ได้ตลอดทั้งปี	 อีกทั้ง	 ลักษณะดิน	 เป็นดินทรายที่เหมาะกัน

การปลูกผักกาดหัว	 การปลูกผักกาดหัวหลังเก็บเกี่ยวข้าว	 

เอื้อประโยชน์ต่อการทำนา	คือมีปุ๋ยค้างในดิน	ทำให้ลดการใช้

ปุ๋ยในการทำนา	 ขณะเดียวกันการไถกลบฟางข้าวหลัง	 

การเก็บเกี่ยวข้าวช่วยเพิ่มระดับวัตถุอินทรีย์ในดินสำหรับ

การปลูกผักกาดหัว	

 การคมนาคม	 พื้นที่ปลูกผักกาดหัวในบ้านหนองโง้ง

มีการคมนาคมที่สะดวก	 เพราะมีถนนมิตรภาพตัดผ่านและ	 

มีระยะทางที่ห่างจากตัวอำเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 เพียง	

25	 กิโลเมตร	 ดังนั้นผลผลิตจึงสามรถส่งถึงตลาดได้อย่าง

รวดเร็ว		

 การตลาด	 เกษตรกรมีทางเลือกที่หลากหลายใน	 

การขายผลผลิต	ดังนั้นแม้ในบางปีที่ผลผลิตล้นตลาด	เกษตรกร

ก็ยังสามารถกระจายสินค้าไปยังตลาดอื่นๆ	ได้	

 แรงงาน	การปลูกผักกาดหัวของเกษตรกรในหมู่บ้าน 

ส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครัวเรือน	และในชุมชนเป็นหลัก	ซึ่งก่อ

ให้เกิดการจ้างงาน	 ดังนั้นแรงงานบางส่วนยังคงอยู่ในพื้นที่	 

ไม่ออกไปทำงานต่างถิ่นแบบถาวร	 ในการทำเกษตรประณีต

ของเกษตรกรรายย่อยในบ้านหนองโง้ง	 แรงงานในครัวเรือน

และในชุมชนจึงเป็นปัจจัยสำคัญ	 โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่

ค่าจ้างแรงงานสูงในปัจจุบัน	

สรุปผล

 จากการศึกษาพบว่า	 เกษตรกรบ้านหนองโง้ง
สามารถปลูกผักกาดหัวได้หลายรอบต่อฤดูการปลูก	
เนื่องจากการมีแหล่งน้ำเสริมที่หลากหลายและเป็นหมู่บ้านที่
ตลาดรับทราบว่ามีการปลูกผักกาดหัวเป็นประจำ	 รวมทั้ง
พื้นที่การผลิตผักกาดหัวในบ้านหนองโง้งมีการคมนาคมที่
สะดวก	มีตลาดรองรับผลผลิตและสามารถกระจายผลผลิตไป
ได้ในหลายแหล่ง	 มีแรงงานในครัวเรือนและในชุมชนเป็น
หลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมเกษตร	 นอกจากนี้เกษตรกร
บ้านหนองโง้งยังได้รับผลพลอยได้จากการปลูกผักกาดหัวใน
ฤดูทำนา	โดยการไถกลบใบของผักกาดหัวเป็นการเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ให้กับดิน	 อีกทั้งปุ๋ยที่ให้กับผักกาดหัวบางส่วน
ยังคงค้างในดิน	 เมื่อถึงฤดูกาลทำนา	 เกษตรกรจึงไม่ได้ใช้	 
ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีในนาข้าว	 ทำให้เกษตรกรในบ้านหนองโง้ง
สามารถลดทุนต้นในการทำนาได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งเงื่อนไข
ต่างๆ	เช่น	พื้นที่ทางกายภาพ	ได้แก่	ลักษณะดินและแหล่งน้ำ 
การตลาดในและนอกท้องถิ่น	 โดยเฉพาะมีแรงงานในครัวเรือน
และชุมชน	 จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาการขยาย
การเกษตรแบบประณีตในกรณีบ้านหนองโง้ง	 เงื่อนไขทาง
เกษตรพันธสัญญายังไม่ใช่ปัจจัยหลัก		
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บทคัดย่อ

 การสำรวจพันธุ์เห็ดบด	 (Lentinuspolychrous	 Lev.)	 ในจังหวัดนครพนม	 ประเทศไทย	 และแขวงคำม่วน	 ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ในระหว่างเดือนเมษายน	 ถึงเดือนพฤศจิกายน	 2553	 ปรากฏว่ามี	 13	 พันธุ์ที่พบใน

จังหวัดนครพนมและอีก	10	พันธุ์พบที่แขวงคำม่วน	ประเทศลาว	โดยพบที่อำเภอเมือง	อำเภอท่าอุเทน	อำเภอปลาปาก	อำเภอ

เรณูนคร	 เมืองหินบูร	 เมืองท่าแขก	 เมืองยมราช	 เมืองมหาชัย	 และ	 เมืองนากาย	พันธุ์เห็ดบดทั้ง	 23	พันธุ์มีลักษณะของเส้นใย	 

สีขาวเหมือนกัน	 แต่มีความแตกต่างกันในรูปร่าง	 ลักษณะของหมวกดอก	 ครีบ	 เกล็ด	 ก้านดอก	 สีหมวกดอก	 สีครีบดอก	 และ

ขนาดของดอกเห็ด	 โดยเฉพาะพบว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของหมวกเห็ดมีขนาดตั้งแต่	 4.0	 -	 14.5	 เซนติเมตรเห็ดบดบางพันธุ์	 

ดอกหนา	บางพันธุ์ดอกบาง	จำนวนครีบเห็ดบดมีตั้งแต่	85	-	730	ครีบ	ความยาวของครีบมีตั้งแต่	2.0	-	10.0	เซนติเมตร	ดอกที่

ยังอ่อนครีบเป็นสีขาวนวล	แต่ดอกที่แก่ครีบจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม	น้ำหนักแห้งของดอกเฉลี่ย	2.0	-	15.0	กรัม	น้ำหนักสดเฉลี่ยอยู่ที่	

5.0	 -	 35.0	 กรัม	 สะเก็ดบนหมวกดอกมีความแตกต่างกันระหว่างดอกที่ออกในฤดูหนาวช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนและ	 

ฤดูฝนช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม	 โดยในฤดูหนาวผิวของหมวกเห็ดจะตกสะเก็ดกระจายไปทั่วหมวกดอก	 แต่ช่วงฤดูฝนผิว

ของหมวกเห็ดและสะเก็ดสีน้ำตาลจะเรียบไม่แตก	 ส่วนก้านดอกมีทั้งก้านสั้นและยาว	 พันธุ์ที่ก้านดอกสั้นยาวเฉลี่ย	 1.0	 -	 2.0	

เซนติเมตร	พันธุ์ที่ก้านดอกยาวจะยาวเฉลี่ย	 3.0	 -	 3.5	 เซนติเมตร	สีของหมวกดอกปกติเป็นสีน้ำตาล	มีบางพันธุ์	 เป็นสีขาวปน

น้ำตาล	บางพันธุ์เป็นสีเหลืองน้ำตาล	และเมื่อเห็ดบดยังมีขนาดเล็กแสดงว่าดอกเห็ดอาย	ุประมาณ	1	วัน	แต่ถ้าดอกมีขนาดใหญ่

แสดงว่าดอกเห็ดออกมาแล้วประมาณ	 2	 -	 3	 วัน	 โดยเห็ดบดที่พบทั้งในประเทศไทย	 และที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวมีความคล้ายคลึงกัน		

คำสำคัญ :  Lentinuspolychrous	Lev.	/	เห็ดบด	/	การเพาะเห็ด	

ABSTRACT

 Surveying	 the	 mushroom	 (Lentinuspolychrous	 Lev.)	 in	 Nakhon	 Phanom	 province	 Thailand	 and	 Kwaeng		 

KamMuan	Laos	during	April	to	November	2010.	It	was	found	that	there	were	13	varieties	in	Nakhon	Phanom	and	10	

varieties	 in	KwaengKamMuan	by	 found	 in	Muang	district,	Tha	U	Ten	district,	Pla	Pak	district,	Renunakhon	district,		 

Hin	Boon	city,	ThaKhaek	city,	Yomarat	city,	Mahachaicity	and	Nagai	city.	There	were	different	in	each	variety	about	

cap,	gills,	scales,	stalk,	color,	and	size	of	mushroom	but	the	characteristic	of	fiberhave	white	color	similarly.	Cap	of	

these	varieties	was	diameter	between	4.0	-	14.5	cm.	Cap	of	some	variety	was	thick	some	variety	was	thin.	Amount		 

of	 gill	 was	 about	 85	 -	 730	 gills,	 length	 of	 gill	 was	 2.0-10.0	 cm.	 The	 young	 gills	 were	 creamy	 white	 color	 but		 
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the	old	gills	were	dark	brown.	Dry	weight	of	the	mushroom	was	2.0	–	15.0	g.	Wet	weight	was	about	5.0	–	35.0	g.	

Scales	on	cap	of	the	mushroom	were	different	during	coldseason	(October	-	November)	and	rainy	season	(April-July)	

by	in	cold	season	skin	of	cap	was	scabbed	and	scatter	but	in	rainy	season	the	skin	was	smooth.	The	stalks	had	both	

short	and	long.	Some	varieties	had	short	stalk	average	was	1.0-2.0	cm.	Some	varieties	had	long	average	was	3.0-3.5	

cm.	 The	 color	 of	 caps	 were	 mainly	 brown	 some	 caps	 white-brown.	 Some	 caps	 were	 yellow-brown.	When	 the	

mushroom	have	small	size,	 it	was	young	about	1	day	but	when	it	grew	to	big	size,	 it	was	about	2	or	3	days	after	

primordial	of	mushroom.	However	Thailand	or	Laos	varieties	were	similarly	also.	

Keywords :  Lentinuspolychrous	Lev.	/	Mushroom	/	Cultivation	

บทนำ

 เห็ดบด	(LentinuspolychrousLev.)	เป็นเห็ดพื้นเมือง

ขึ้นในธรรมชาติในป่าเต็งรัง	 ป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้ง		 

พบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยในต่างประเทศที่

พบเห็นได้แก่	 อินเดีย	 ศรีลังกา	 เนปาล	 พม่า	 มาเลเซียและ	 

ภูมิภาคอินโดจีนใช้เป็นอาหารได้ทั้งเห็ดสดและเห็ดแห้ง	

รสชาติดี	มีคุณค่าทางโภชนาการ	มีสารไคติน	วิตามินแร่ธาตุ	

แต่ให้พลังงานต่ำ	 จากการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารที่อยู่	 

ในเห็ดบด	 พบว่าดอกเห็ด	 100	 กรัม	 มีความชื้น	 62.90	

เปอร์เซ็นต์	 โปรตีน	 2.27	 เปอร์เซ็นต์	 คาร์โบไฮเดรต	 26.23	

เปอร์เซ็นต์	ไขมัน	0.017	เปอร์เซ็นต์	 เถ้า	1.396	เปอร์เซ็นต์	

พลังงาน	 114.15	 แคลอรี	 สามารถลดไขมันในเส้นเลือดได้

เพราะมีสารอิริตาดีนีน	 หากรับประทานเห็ดบดเป็นประจำ	 

จะช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจ	 โรคความดันโลหิตสูง 

(Punmoot.	 1994)	 เห็ดบดสามารถลดไขมันในเส้นเลือดของ

ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ติดเชื้อ	HIV	ได้ผลดี	(Armussa.	2008)	

โดยลดได้ทั้งโคเลสเทอรอล	 (Cholesterol)	 และไตรกลีเซอไรด์ 

(Triglyceride)	นอกจากนี้ยังพบสารเจอมาเนียมที่มีคุณสมบัติ

ในการบำรุงร่างกายทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าเห็ดบด	 

ยังมีสารอนุพันธ์ของวิตามินดี	 ซึ่งเมื่อถูกแสงอุลตร้าไวโอเลต

จากแสงแดด	 จะทำให้เห็ดมีวิตามินดีที่เป็นประโยชน์ต่อ

ร่างกาย	 ช่วยบำรุงกระดูก	 และทำให้เห็ดมีกลิ่นหอมน่า	 

รับประทาน	 เห็ดบดมีโมเลกุลของน้ำตาลเพนโตสที่เป็น

โมเลกุลขนาดใหญ่ช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างสารอินเตอเฟรอน

และสร้างภูมิต้านทาน	 ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย	

เช่นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่และโรคมะเร็ง	 

บางชนิด	 ซึ่งผลงานวิจัยล่าสุดพบสารออกฤทธิ์ต้านมะเร็งใน

เห็ดบด	 (Sutachit	and	Sutachit.	2002)	 โดยพบว่าสารสกัด

จากเส้นใยเห็ดบด	 สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระและทำให้

เซลล์มะเร็งตาย	(Armussa.	2009)	

เห็ดบดมีชื่อเรียกในภาษาถิ่นแต่ละพื้นที่ต่างกันไป	เช่น	เห็ดลม 

เห็ดกระด้างหรือเห็ดขอนดำ	 (Pegler.	 1983)	 ปกติแล้ว	 

เห็ดบดจะออกดอกในต้นฤดูฝนคือ	 เดือนมิถุนายนถึงเดือน

กรกฎาคม	 และเจริญเต็มที่ในปลายฤดูฝนคือเดือนตุลาคมถึง

เดือนมีนาคม	 ซึ่งเป็นช่วงที่เห็ดแก่เต็มที่เหมาะสมต่อการจัด

จำแนกและเพาะเลี้ยงเส้นใย	(Tianhirun.	2002)ปัจจุบันป่าไม้

ถูกแผ้วถางทำลายไปมากนอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งยังเกิดไฟ

ป่าเผาทำลายขอนไม้แห้งในป่าไปจนเกือบหมด	 ซึ่งปัจจัย

เหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแพร่กระจายพันธุ์เห็ดบด	

ทำให้เห็ดบดในธรรมชาติมีปริมาณลดน้อยลงมากจนแทบจะ

หาเก็บมาบริโภคไม่ได้แล้ว	 (Punmoot.	 2002)	 เชื้อเห็ดบด

สามารถเจริญบนเนื้อไม้หลายชนิดเช่น	ไม้มะม่วง	ไม้เต็ง	ไม้รัง 

ไม้กระบาก	 ไม้มะปราง	 ไม้อะลางและไม้ตะเคียน	 เป็นต้น	 

และจากการศึกษาการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เห็ดบดในอาหาร	 

ขี้เลื่อยนึ่งฆ่าเชื้อ	ซึ่งมีความสำคัญต่อการเพาะเห็ดบดในขอนไม้

พบว่าสามารถเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เห็ดบดในขี้เลื้อยได้นานถึง	

2	ปีเส้นใยเห็ดบดสร้างเอนไซม์ลิกโนเซลลูเลส	 (lignocellulase) 

เช่น	 laccase	ซึ่งสามารถย่อยสลายเนื้อไม้ได้ดีและให้ผลผลิต

สูง	 (สุวลักษณ์	 และคณะ.	 2546;	 Pukahuta	 et	 al.	 2004)		 

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

ทางชีววิทยาของเห็ดบดทั้งในท้องถิ่นและพื้นที่ป่าที่มีความ

อุดมสมบูรณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

	 การศึกษาครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์คือ	 ให้ได้ข้อมูลของ

เห็ดบดมากยิ่งขึ้นซึ่งได้แก่	 การจัดจำแนกลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาเช่นขนาดของดอก	 ความกว้างความสูงของ

หมวกดอก	 ความยาวของก้านดอก	 ความยาวของครีบดอก	

จำนวนครีบ	 น้ำหนักแห้ง	 น้ำหนักสด	 สีของหมวกดอก

เป็นต้น	 เพื่อรวบรวมพันธุ์เห็ดบดไว้ใช้ศึกษาและวิเคราะห์ให้

ได้ข้อมูลพื้นฐานทางชีววิทยา 
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วิธีการศึกษา

 สำรวจถ่ายภาพและเก็บตัวอย่างเห็ดบดในป่าธรรมชาติ

ในพื้นที่จังหวัดนครพนมประเทศไทยและแขวงคำม่วน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำตัวอย่างที่เก็บได้

มาตรวจวิเคราะห์จัดจำแนกตามหลักอนุกรมวิธานจาก	 

การระบุลักษณะทางสัณฐานวิทยา	 (Morphology)	 และ

ลักษณะทางกายวิภาค	 (Anatomy)	 ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

ตรวจสอบลักษณะการเจริญของเส้นใยโดยการเพาะเลี้ยง

เส้นใยเห็ดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ	 ณ	 ห้องปฏิบัติการจากนั้น

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา	

ผลการศึกษา

	 จากการสำรวจพันธุ์เห็ดบดในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ประเทศไทยและแขวงคำม่วนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน	

2553	ปรากฏว่าได้พันธุ์เห็ดบดจำนวน	23	พันธุ์	 ดังแสดงใน

ตารางที่	 1	 เป็นพันธุ์เห็ดบดในจังหวัดนครพนมจำนวน	 

13	พันธุ์	และพันธุ์เห็ดบดในแขวงคำม่วนประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน	 10	 พันธุ์โดยได้จาก

อำเภอเมืองอำเภอท่าอุเทนอำเภอปลาปากอำเภอเรณูนคร

เมืองหินบูร	 เมืองท่าแขก	 เมืองยมราช	 เมืองมหาชัย	 และ

เมืองนากายโดยทั้ง	23	พันธุ์ดังกล่าวมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆ

กันรวมทั้งระยะเวลาในการออกดอกด้วยโดยเห็ดบดจะ

ออกดอกในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมช่วงหนึ่ง

และอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน	

(Leumlum,	N.	 and	C.	Pukahuta.	 2004)	ขอนไม้ที่เห็ดบด

ขึ้นได้ดีได้แก่ขอนไม้มะม่วง	 ไม้เต็ง	 ไม้รัง	 ไม้ตะเคียน	 และ	 

ไม้กระบาก	 ไม้มะค่า	 ไม้พะยอม	 ซึ่งพบทั่วไปในป่าโปร่ง		 

โดยช่วงฤดูฝน	 ฝนจะชุกมีความชื้นสูงสลับกับอากาศแห้งมี

แสงแดดส่องถึงพื้นดิน	เช่นพื้นที่อำเภอปลาปาก	อำเภอเมือง	

(Panmoot.	2002)	สำหรับที่แขวงคำม่วนประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ก็พบทำนองเดียวกันกับที่พบใน

ประเทศไทยเช่นที่บ้านท่ารังเมืองนากาย	 นอกจากนี้ในช่วง

ต้นฤดูฝนยังพบว่ามีเห็ดตับเต่าหรือเห็ดผึ้งและเห็ดเผาะ

ออกดอกเป็นจำนวนมาก	อย่างไรก็ตามชาวบ้านทั้งสองฟากฝั่ง

มักเก็บเห็ดบดแล้วนำไปตากลมให้เป็นเห็ดกระด้างเก็บไว้	 

รับประทานได้นานๆ	 เมื่อจะรับประทานก็เพียงนำไปแช่น้ำ

นำมาปรุงเป็นอาหารได้เลย	

ตารางที่ 1	 พันธุ์เห็ดบดในจังหวัดนครพนม	ประเทศไทย	และแขวงคำม่วน	ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

1.	 พั น ธุ์ เ ห็ ดบดวิ ทย าลั ย เ กษตรแล ะ เทค โน โ ลยี นค รพนม	

มหาวิทยาลัยนครพนมแหล่งที่พบ	 บ้านคำสว่าง	 ต.กุรุคุ	 อ.เมือง	

จ.นครพนม	

 

 

หน้าดอกขาวประสีน้ำตาลทั่วหมวกดอก	จอกลึกพอประมาณ	ครีบสีขาว

เหลือง	 เวลาแก่ครีบจะแดง	 หน้าดอกกว้าง	 4.5-14.0	 เซนติเมตร	 สูง	

4.0-14.0	 เซนติเมตร	 ครีบยาว	 1.0-10.0	 เซนติเมตร	 ปลายขอบหมวก

งุ้มลง	ก้านดอกยาว	1.0-5.0	เซนติเมตรดอกหนา	3.0	มิลลิเมตร	จำนวน

ครีบ	180-730	ครีบ	น้ำหนัก	2.0-40.0	กรัม	

 

2.	 พันธุ์เห็ดบดบ้านพนอม	แหล่งที่พบ	หมู่	1	ต.พนอม	อ.ท่าอุเทน		

	 จ.นครพนม	

 

 

 

 

 

หน้าดอกกว้าง	 5.5-11.2	 เซนติเมตร	สูง	 4.0-9.2	 เซนติเมตร	ก้านดอก

ยาว	 3.0	 เซนติเมตร	 จำนวนครีบ	 85-300	 ครีบ	 น้ำหนักดอกแห้ง		 

2.0-15.0	 กรัม	 หน้าดอกขาวหม่น	 ขอบหมวกสีน้ำตาล	 ตรงกลางสีขาว

หม่นออกเทาๆ	 ครีบสีขาวน้ำตาลแดงไม่เข้ม	 ครีบยาว	 4.0-9.0	

เซนติเมตร	
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3.	 พันธุ์เห็ดบดบ้านพนอมแหล่งที่พบหมู่	4	ต.พนอม	อ.ท่าอุเทน	
	 จ.นครพนม	

 

 

หน้าดอกกว้าง	5.5-7.5	เซนติเมตร	สูง	5.0-7.3	เซนติเมตร	ก้านดอกยาว 

1.0-1.5	 เซนติเมตร	 ครีบยาว	 4.0-7.0	 เซนติเมตร	 หน้าดอกขาวประ	 

สีน้ำตาลทั่วหมวกดอก	 ขอบหมวกสีไม่เข้ม	 ครีบดอกสีขาวเมื่ออ่อนและ

สีน้ำตาลเมื่อแก่	 ดอกหนาพอประมาณ	ขอบหมวกไม่แตกเมื่อดอกบาน	

น้ำหนักดอกแห้ง	2.0-5.0	กรัม	จำนวนครีบ	184-192	ครีบ	

4.	 พันธุ์กาฬสินธุ์พบที่บ้านมหาชัย	ต.มหาชัย	อ.ปลาปาก	

	 จ.นครพนม	

 

 

ดอกกว้าง	 6.5-12.0	 เซนติเมตร	 สูง	 6.0-9.5	 เซนติเมตร	หน้าดอกขาว

ประน้ำตาลเป็นขนเล็กๆละเอียด	ทั่วทั้งหน้าดอก	ประสีน้ำตาลถี่บริเวณ

จอก	 ก้านดอกค่อนข้างยาว	 1.5-3.5	 เซนติเมตร	 ครีบยาว	 5.0-8.5	

เซนติเมตร	 ครีบขาวนวลออกสีน้ำตาลอ่อน	 ดอกบาง	 ขอบหมวกดอก

แตก	 จุดประบริเวณขอบหมวกดอกจะถี่มีสีน้ำตาลเข้ม	 ดอกไม่สวยนัก

น้ำหนักสด	5.0-12.0	กรัม		

5.	 พันธุ์มหาชัย1	บ.มหาชัย	ต.มหาชัย	อ.ปลาปาก	จ.นครพนม	

 

 

หน้าดอกขาวเหลืองน้ำตาล	 มีจุดประสีน้ำตาลขนาดเล็กบริเวณกลาง

จอกขึ้นมาจนถึงขอบหมวก	 บริเวณขอกหมวกมีรอยประเล็กน้อย	 ดอก

กว้าง	4.0	เซนติเมตร	สูง	4.0	เซนติเมตร	น้ำหนักแห้ง	3.0	กรัม	

ตารางที่ 1	 พันธุ์เห็ดบดในจังหวัดนครพนม	ประเทศไทย	และแขวงคำม่วน	ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

6.	 พันธุ์มหาชัย	2	บ.มหาชัย	อ.ปลาปาก	จ.นครพนม		

 

 

 

 

ดอกกว้าง	 4.7-5.5	 เซนติเมตร	 สูง	 3.0-4.5	 เซนติเมตร	 ก้านดอกยาว	

1.0-1.5	 เซนติเมตร	หน้าดอกขาวเหลืองประสีน้ำตาลทั่วดอก	ตรงกลาง

เป็นจอกลึกพอประมาณ	 ขอบหมวกออกสีน้ำตาลเข้ม	 ครีบสีน้ำตาล	

จำนวนครีบ	110	ครีบ	น้ำหนักแห้ง	1.0-2.0	กรัม	

7.		 พันธุ์บ้านหนองบัวด่านเก่า	ต.กุรุคุ	อ.เมือง	จ.นครพนม		

 

ดอกสีเข้ม	ขนละเอียดสีน้ำตาล	ดอกหนาเป็นจอก	ครีบขาว	จำนวนครีบ	

เส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ	 6.5	 เซนติเมตร	 ตีนดอกยาว		 

1	เซนติเมตร	ครีบยาว	3.5	เซนติเมตร	น้ำหนักแห้ง	0.5-1	กรัม	ปลาย

หมวกดอกห่อ	หมวกดอกแตกน้ำหนักสด	5.0	กรัม		

8.		 พันธุ์บ้านวังตามัว	ต.วังตามัว	อ.เมือง	จ.นครพนม	

 

ดอกกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง	 9	 เซนติเมตร	 ดอกสูงวัด	 จากกลางดอก		 

4.5	 เซนติเมตร	 วัดจากขอบด้านล่างได้สูง	 7.0	 เซนติเมตร	กลางดอกมี	 

สีขาวน้ำตาล	 ส่วนขอบดอก	 ประดำ	 ครีบออกสีขาวปนน้ำตาลแดงเล็ก

น้อย	 จำนวนครีบ	 82-100	 อัน	 ครีบหนา3.0	 มิลลิเมตร	 ก้านเห็ดยาว		 

2	เซนติเมตร	น้ำหนักสด	7	กรัม		

9.		 พันธุ์เห็ดบดบ้านหนองแซง	1	ต.วังตามัว	อ.เมือง	จ.นครพนม	

 

ดอกเห็ดกว้าง	 8.5-10	 เซนติเมตร	 สูง	 6.5	 เซนติเมตร	 น้ำหนักแห้ง		 

5-15	กรัม	ครีบยาว	5.5-6.0	เซนติเมตร	ครีบสีน้ำตาลแดงเข้ม	ก้านดอก

เห็ดยาว	0.5-1.5	เซนติเมตร	หน้าดอกขาวหม่น	จอกลึก	ขอบหมวกประ

สีน้ำตาลปนเหลือง	จำนวนครีบ	160-225	ครีบ		

10.	 พันธุ์เห็ดบดบ้านตาลปากน้ำ	ต.ไชยบุรี	อ.ท่าอุเทน	จ.นครพนม	

 

 

ดอกกว้าง	 4.5	 เซนติเมตร	 สูง	 2.0	 เซนติเมตร	 ก้านดอกยาว		 

1	 เซนติเมตร	 น้ำหนักสด	 2	 กรัม	 จำนวนครีบ	 149	 ครีบ	พื้นดอกขาว	 

ไม่เหลือง	ครีบขาวนวล	หน้าดอกขาวประสีน้ำตาล	รสชาติหวานเค็มๆ	

10.		พันธุ์เห็ดบดบ้านตาลปากน้ำ	ต.ไชยบุรี	อ.ท่าอุเทน	จ.นครพนม	

 

 

ดอกกว้าง	 4.5	 เซนติเมตร	 สูง	 2.0	 เซนติเมตร	 ก้านดอกยาว		 

1	 เซนติเมตร	 น้ำหนักสด	 2	 กรัม	 จำนวนครีบ	 149	 ครีบ	พื้นดอกขาว	 

ไม่เหลือง	ครีบขาวนวล	หน้าดอกขาวประสีน้ำตาล	รสชาติหวานเค็มๆ	
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ตารางที่ 1	 พันธุ์เห็ดบดในจังหวัดนครพนม	ประเทศไทย	และแขวงคำม่วน	ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

11.	 	พันธุ์เห็ดบดบ้านธาตุ	อ.	ท่าอุเทน	จ.	นครพนม	

 

 

ดอกกว้าง	2.5-8.5	เซนติเมตร	สูง2.3-6.5	เซนติเมตร	ก้านดอกสั้น	1.5	

เซนติเมตร	ครีบยาว	2.0-5.2	เซนติเมตร	น้ำหนักแห้งดอก	1.0-7.0	กรัม	

จอกลึก	หน้าขาวหม่นปนเหลือง	ประดำ		

 

12.	 พันธุ์เห็ดบด	บ.หนองแซง	2	ต.วังตามัว	อ.	เมือง	จ.	นครพนม		

 

 

ดอกเห็ดกว้าง	 6.0-8.5	 เซนติเมตร	 สูง	 6.0	 น้ำหนักแห้ง	 2.0-5.0	 กรัม	

หน้าดอกขาวหม่นปนสีน้ำตาลอ่อนๆ	 เหลืองๆ	 ครีบสีน้ำตาลหม่น	 จอก

ไม่ลึก	ครีบยาว	5.0-5.5เซนติเมตร	จำนวนครีบ	167	ครีบ	

13.	 พันธุ์เห็ดบดบ้านโพนทองอ.	เรณูนคร	จ.	นครพนม	

 

ดอกกว้าง	7.2	เซนติเมตร	สูง	7.5	เซนติเมตร	ครีบยาว	6.5	เซนติเมตร	

ก้านดอกสั้น	1.5-2.5	เซนติเมตร	หน้าดอกขาวประสีน้ำตาล	กลางดอกมี

สีน้ำตาลปนเหลือง	 ดอกบาง	 ครีบขาวนวลปนเหลืองอ่อน	 สีขอบหมวก

ไม่เข้มนัก	 จอกลึกประมาณ	 1	 เซนติเมตร	 น้ำหนักดอกสดประมาณ		 

2.0-5.0	กรัม	จำนวนครีบ	156-234	ครีบ	

14.		พันธุ์เห็ดบดบ้านปุง	เมืองหินบูรแขวงคำม่วน	สปป.	ลาว	

 

ดอกกว้าง	 6.0-7.3	 เซนติเมตร	 สูง	 5.0-6.5	 เซนติเมตร	 ก้านดอกยาว	

1.3-1.5	เซนติเมตร	ครีบยาว	3.5-5.0	เซนติเมตร	จำนวนครีบ	170-219	

ครีบ	น้ำหนักสด	4.0-5.0	กรัม	น้ำหนักแห้ง	0.2-0.5	กรัม	หน้าดอกขาว

ประสีน้ำตาลไม่สม่ำเสมอ	ด้านในจอกประสีน้ำตาลเข้ม	 ครีบขาวน้ำตาล

อ่อน	ดอกบางขอบหมวกแตกง่าย	

15.		พันธุ์เห็ดบดบ้านเวินเมืองท่าแขก	แขวงคำม่วนสปป.	ลาว		

 

 

หน้าดอกกว้าง5.5-6.5	เซนติเมตร	สูง	4.5-7.5	เซนติเมตรก้านดอกยาว	

1.5-2.0	 เซนติเมตร	ครีบสีขาวครีมครีบยาว4.0-5.0	 เซนติเมตร	จำนวน

ครีบ158-328	 ครีบน้ำหนักสด	 5.0-7.0	 กรัมน้ำหนักแห้ง	 0.5-1.0	 กรัม

หน้าดอกสีน้ำตาลอ่อน	

16.	 พันธุ์เห็ดบดบ้านโพนสูง	 เขต	 นาม่วน	 เมืองท่าแขกแขวงคำม่วน

สปป.	ลาว		

 

 

หน้าดอกกว้าง	 6.5-9.0	 เซนติเมตร	 สูง	 5.5-7.0	 เซนติเมตร	 ก้านดอก

ยาว	 1.5-2.0เซนติเมตร	 จำนวนครีบ	 240-350	 ครีบ	 ครีบยาว	 3.0-5.5	

เซนติเมตร	 หน้าดอกขาวหม่นจอกลึก	 ดอกบาง	 ขอบหมวกแตกปลาย	

ครีบสีน้ำตาลคล้ำ	น้ำหนักดอกแห้ง	5.0-7.0	กรัม		

17.	 พันธุ์เห็ดบดบ้านโพนเดื่อ	เมืองท่าแขก	แขวงคำม่วนสปป.ลาว	

 

 

หน้าดอกขาวหม่นเส้นผ่าศูนย์กลางดอก	 7.7	 เซนติเมตรก้านดอกยาว	

1.5	เซนติเมตรครีบยาว	5.0	เซนติเมตรความสูงของดอก	5.0	เซนติเมตร

ครีบสีน้ำตาลเข้ม	

18.	 พันธุ์เห็ดบดบ้านมั่น	เมืองมหาชัยแขวงคำม่วนสปป.ลาว	

 

 

ครีบขาวเหลือง	 หน้าดอกสีขาวหม่นปนน้ำตาลดอกกว้าง8.0-11.0	

เซนติเมตรดอกสูง	 6.0-9.3	 เซนติเมตรครีบยาว3.5-7.0	 เซนติเมตร

จำนวนครีบ	 112-360	 ครีบน้ำหนักสด	 5.0	 -10	 กรัมน้ำหนักแห้ง		 

0.5	กรัม	
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สรุปผล

	 การสำรวจพันธุ์เห็ดบดในจังหวัดนครพนมและแขวง

คำม่วน	 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 

พบว่ามีพันธุ์เห็ดบดที่หลากหลายซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

ทั้งรูปร่างลักษณะและฤดูกาลออกดอก	 โดยพบขึ้นตามขอนไม้

ในป่าโปร่ง	 เช่น	 ป่าเต็งรังและป่าไม้เบญจพรรณทั่วไปในช่วง

ต้นและปลายฤดูฝน	 โดยชอบขึ้นบนไม้มะม่วง	 ไม้เต็ง	 ไม้รัง	

ไม้มะค่า	 ไม้กระบาก	 ไม้ตะเคียน	 และไม้พะยอม	 ที่สำคัญ		 

ก็คือมีความหลากหลายสายพันธุ์ที่จะเป็นแหล่งทรัพยากร

ของเชื้อพันธุ์เห็ดบดที่สามารถนำมาใช้เพาะเห็ดอันเป็น

ประโยชน์ต่อชาวบ้าน	 ชุมชนทั้งในประเทศไทยและประเทศ

เพื่อนบ้านเป็นอย่างยิ่ง	 นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ไม้ที่ให้	 

ผลผลิตเห็ดบดสูงมาทำการเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน

หรือเป็นอาชีพได้	 รวมทั้งการถ่ายเทคโนโลยีการเพาะเห็ดบด

ไปสู่ประชาชนต่อไป	

กิตติกรรมประกาศ

	 ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	

(วช.)	ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้	

ตารางที่ 1	 พันธุ์เห็ดบดในจังหวัดนครพนม	ประเทศไทย	และแขวงคำม่วน	ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

19.	 พันธุ์เห็ดบดบ้านท่ารังป่าหัวเขื่อนน้ำเทิน	2	เมืองนากาย		

	 แขวงคำม่วน	

 

 

ดอกกว้าง7.5-9.2	 เซนติเมตรสูง	 7.3-7.5	 เซนติเมตรครีบยาว	 4.5-7.0	

เซนติเมตรหน้าดอกขาวหม่นดอกบางครีบสีน้ำตาลก้านดอกยาว		 

1.0-2.5	เซนติเมตรขอบหมวกดอกสีขาวหม่น	จอกลึก	1.0	เซนติเมตร	

20.	 พันธุ์เห็ดบด	บ.นากายเหนือ	เมืองนากาย	แขวงคำม่วนสปป.ลาว	

 

 

ดอกกว้าง1.7-8.5	 เซนติเมตรสูง	 3.0-8.5	 เซนติเมตรก้านดอกยาว		 

0.5-1.0	 เซนติเมตรหมวกดอกหนาหน้าดอกสีน้ำตาลปนเทาใจกลาง

หมวกดอกสีเหลืองปนน้ำตาล	 ครีบสีน้ำตาลครีบยาว	 2.0-5.5	

เซนติเมตรดอกเล็กครีบสีขาวครีม	 ดอกแก่ขนาดใหญ่ครีบดอกเป็นสี

น้ำตาลแดง	จำนวนครีบ	102-348	ครีบ	

21.	 พันธุ์เห็ดบดบ้านโคกสว่าง	เมืองยมราช	แขวงคำม่วน	สปป.ลาว	

 

 

ดอกกว้าง	7.7-9.0	เซนติเมตร	สูง	7.0-7.5	เซนติเมตร	จอกลึก	2.0-2.5	

เซนติเมตรก้านดอกยาว	1.0	เซนติเมตร	ดอกหนา	1	มิลลิเมตร	น้ำหนัก

ดอกสด	 8.0-9.0	 กรัม	 ครีบยาว	 4.0-5.0	 เซนติเมตร	 น้ำหนักดอกแห้ง	

0.2	กรัม	หน้าดอกขาว	ดอกบาง	ครีบขาวน้ำตาลอ่อน		

22.	 พันธุ์เห็ดบดสายพันธุ์บ้านดอนดู่	เมืองหินบูร	แขวงคำม่วน	

	 สปป.	ลาว	

 

 

หน้าดอกขาวประสีน้ำตาล	 ขอบหมวกสีไม่เข้ม	 ครีบขาว	 ก้านดอกสั้น	

ความยาวของก้านดอก	 1.0-1.5	 เซนติเมตร	 ดอกกว้าง	 2.3-4.5	

เซนติเมตร	 สูง	 2.0-3.0	 เซนติเมตร	 จำนวนครีบ	 172	 ครีบ	 ครีบยาว	

2.0-3.0	 เซนติเมตร	 น้ำหนักดอกสด	 2.0-5.0	 กรัม	 จอกลึก	 หมวกดอก

บางแตกปลาย	

23.	 พันธุ์เห็ดบดเมืองยมราช	แขวงคำม่วน	สปป.ลาว	

 

 

ดอกกว้าง	10-11.5	 เซนติเมตร	สูง	7.2-11.0	 เซนติเมตร	ก้านดอกยาว	

1.0-2.0	เซนติเมตรหน้าดอกขาวหม่น	จอกลึกตรงกลางจอก	มีสีเข้มประ

สีน้ำตาลเล็กน้อย	 ครีบสีน้ำตาลเข้ม	 ครีบยาว	 6.7-7.0	 เซนติเมตร		 

น้ำหนักดอก	6.0-15.0	กรัม	จำนวนครีบ	340-480	ครีบ		
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ความต่อเนื่องของการปลูกมะเขือเทศเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้เกษตรพันธะสัญญา 

กรณีศึกษา : หมู่บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

Continuance of Tomato Seed Production Under Contract Farming : A Case Study in  

Lad Na Piang Village, Savatee Sub-District, Muang District, Khon Kaen Province 

วารีรัตน์ ปัณณราช1 ประภัสสร วงศ์สาลี1 และสุจินต์ สิมารักษ์1 

Wareerat Pannarat1 Prapatsorn Wongsalee1 and Suchint Simaraks1

สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	4002	
E-mail	:	wareerat_73@hotmail.com 

บทคัดย่อ

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการนำเกษตรแบบพันธะสัญญามาใช้	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2522	 ในหลายพื้นที่มีการทำเกษตร

พันธะสัญญาไม่ต่อเนื่อง	 เนื่องจากปัญหาการขาดแรงงาน	 ต้องการความประณีต	 และต้องใช้สารเคมีปริมาณมาก	 ทำให้เกิด

ปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 ในการศึกษาภาคสนามพบว่าในหมู่บ้านลาดนาเพียง	 จังหวัดขอนแก่น	 มีการปลูกมะเขือเทศ

เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้เกษตรพันธะสัญญาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา	 30	 ปี	 ทำไมหมู่บ้านนี้จึงสามารถปลูกได้อย่างต่อเนื่อง

ต่างจากพื้นที่อื่น	 จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างอย่างเป็นระบบ	 พบว่า	 ปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกได้อย่าง	 

ต่อเนื่อง	 คือ	 1)	 มีแรงงานเพียงพอในชุมชน	 2)	 มีการติดตามประเมินตัวชี้วัดด้านสุขภาพของหน่วยงานในท้องถิ่น	 3)	 มีหลาย

บริษัทเข้ามาลงทุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง	 4)	 มีการวางแผนร่วมกับบริษัทในการปลูก	 5)	 มีเทคโนโลยีช่วยในการทุ่นแรงและ

ประหยัดทรัพยากร	 และ	 6)	 ผลตอบแทนที่สูง	 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการปลูก	 ปัจจัยเหล่านี้มีบทบาท

สำคัญที่ทำให้เกษตรกรตัดสินใจปลูกมะเขือเทศเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้เกษตรพันธะสัญญาอย่างต่อเนื่อง	 เงื่อนไขดังกล่าว	 

ควรใช้เป็นแนวทางในการขยายการปลูกมะเขือเทศภายใต้เกษตรพันธะสัญญาไปในพื้นที่อื่น	 หากมีการพิจารณาผลกระทบด้าน

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว	

คำสำคัญ :	การผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ	/	เกษตรพันธะสัญญา	/	แรงงาน	

ABSTRACT
	 Contract	 farming	has	been	practiced	 in	Northeast	Thailand	since	1979.	Farmers	 in	many	areas	discontinue	
the	contract	 farming	due	 to	 lack	of	 labour,	high	demand	of	efficiency	management	and	 impacts	on	 farmers’	health	
and	environment	 through	pesticides	using.	However	from	general	 field	survey	 in	Khon	Kaen	province,	 tomato	seed	
production	under	contract	farming	in	Ban	Lad	Na	Piang	have	been	continuously	practicing	over	a	period	of	30	years.	
Why	 this	 village	 can	 continue	 to	 produce	 tomato	 seeds	 under	 the	 contract	 farming	 for	 so	 long.	 Through	 semi-
structured	 interview,	 various	 factors	 are	 involved:	 1)	 households	 and	 village	 labours	 are	 available	 within	 the	
community	 2)	 regular	 follow	 up	 and	 check	 on	 health	 condition	 by	 local	 authorities	 3)	 there	 are	many	 companies	
continuously	 promote	 and	 provide	 input	 investment	 to	 the	 farmers	 4)	 both	 farmers	 and	 the	 contract	 companies	
participate	in	making	production	plan	5)	labour	and	resource	saving	technologies	are	available	and	6)	high	return	on	
investment.	Moreover	 physical	 characteristics	 of	 the	 village	 land	 was	 suitable	 for	 producing	 tomato	 seed.	 These	
factors	are	important	for	farmers’	decision	making	to	continuously	producing	tomato	seed	under	the	contract	farming.	 
These	factors	can	be	made	into	guideline	for	further	extension	in	other	areas	if	long	term	health	and	environmental	
impacts	are	considered.		

Keywords :	Tomato	Seed	Production	/	Contract	Farming	/	Labour	 
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บทนำ

 ในปี	 พ.ศ.	 2522	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบริษัท

เอกชนจากต่างชาติไม่ต่ำกว่า	10	บริษัทเข้ามาลงทุน	ในรูปแบบ

เกษตรพันธะสัญญากระจายอยู่บริเวณจังหวัดขอนแก่น	

กาฬสินธุ์	สกลนคร	และอุดรธานี	(เรืองศักดิ์.	2535	;	มณีฉัตร.	

2538)	ในลักษณะข้อตกลงระหว่างบริษัทผู้ลงทุนกับเกษตรกร 

ทั้งด้านการผลิตและการตลาด	 โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการจัดหาและประกันราคารับซื้อผลผลิต	ในขณะที่เกษตรกร

ต้องเป็นผู้ดำเนินการผลิตและปฏิบัติตามข้อตกลงของบริษัท	

(Roy.	 1972)	 จากการศึกษาเบื้องต้น	 พบว่า	 การเกษตร

พันธะสัญญาไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องใน

หลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น	เนื่องจาก	1)	การขาดแคลน

แรงงาน	2)	 เป็นงานที่ต้องการความประณีต	และ	 3)	ปัญหา

ด้านสุขภาพ	 แต่กลับพบว่าในหมู่บ้านลาดนาเพียง	 ตำบล

สาวะถี	 อำเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 มีการปลูกมะเขือเทศ

เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้เกษตรพันธะสัญญาอย่างต่อเนื่อง

มาเป็นเวลากว่า	 30	 ปี	 จึงมีคำถามว่าทำไมหมู่บ้านนี้จึง

สามารถปลูกได้อย่างต่อเนื่อง	

วัตถุประสงค์ 

	 1.	 เพื่อศึกษาระบบการปลูกมะเขือเทศเพื่อผลิต

เมล็ดพันธุ์ภายใต้เกษตรพันธะสัญญาในหมู่บ้านลาดนาเพียง	

ตำบลสาวะถี	อำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	

	 2.	 เพื่อระบุปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรสามารถปลูก

มะเขือเทศเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้เกษตรพันธะสัญญาได้

อย่างต่อเนื่อง	

วิธีการศึกษา

 การศึกษาครั้ งนี้ ได้ เลือกพื้นที่แบบเจาะจงตาม

วัตถุประสงค์	 คือ	 เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมะเขือเทศเพื่อผลิต

เมล็ดพันธ์ภายใต้เกษตรพันธะสัญญาอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้

เลือก	หมู่บ้านลาดนาเพียง	ตำบลสาวะถี	อำเภอเมือง	จังหวัด

ขอนแก่น	 การศึกษาบริบทชุมชนเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

กลุ่ม	 (Group	 Interview)	 ผู้รู้	 ซึ่งประกอบด้วย	 ผู้นำชุมชนที่

เป็นทางการ	3	คน	และไม่เป็นทางการ	7	คน	และการสัมภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้าง	 (Semi-Structured	 Interview	 :	 SSI)		 

(สุจินต์และสุเกสินี.	 2530)	 และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์

เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศภายใต้พันธะสัญญา	 เพื่อทำความ

เข้าใจระบบการปลูกมะเขือเทศ	 และเงื่อนไขในการปลูกอย่าง

ต่อเนื่อง	 โดยใช้แบบสัมภาษณ์	 (Sub-Topic)	 เป็นเครื่องใน	 

การสัมภาษณ์	 และการสังเกต	 เลือกสัมภาษณ์เกษตรกรโดย

แบ่งเกษตรกรตามกิจกรรมการปลูกพืชหลักในพื้นที่	 คือ		 

1)	ปลูกข้าวและมะเขือเทศ	13	ครัวเรือน	2)	ปลูกข้าว	มะเขือเทศ

และมันสำปะหลัง	 5	 ครัวเรือน	 3)	 ปลูกข้าว	 มะเขือเทศ		 

มันสำปะหลังและถั่วฝักยาว	6	ครัวเรือน	4)	ปลูกข้าว	มะเขือเทศ 

มันสำปะหลังและอ้อย	 3	 ครัวเรือน	 5)	 ปลูกข้าว	 มะเขือเทศ	

และอ้อย	 3	 ครัวเรือน	 โดยสุ่มจำนวนประชากรครึ่งหนึ่งของ

จำนวนเกษตรกรแต่ละประเภท	 โดยมีทั้งหมด	 จำนวน	 30	

ครัวเรือน	 		

ผลการศึกษา

	 จากการศึกษาในหมู่บ้านลาดนาเพียง	 ตำบลสาวะถี	

อำเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 แบ่งผลการศึกษาออกเป็น		 

3	ส่วน	คือ	1)	สภาพทั่วไปของชุมชน	2)ขั้นตอนการปลูกและ	

3)	ปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกได้อย่างต่อเนื่อง		

	 1.	 สภาพทั่วไปของชุมชน		

	 	 1.1	 ลักษณะภูมิประเทศ	

	 	 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ร้อยละ	 65	 ของ

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม	และที่ดอนร้อยละ	35	ของพื้นที่	โดยพื้นที่

ลุ่มใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกข้าวนาปี	 ส่วนที่ดอนใช้เป็น

พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง	อ้อย	และที่อยู่อาศัย	

	 	 1.2	 ลักษณะดิน	

	 	 ลักษณะดินส่วนใหญ่ร้อยละ	 70	 เป็นดินร่วนปน

ทราย	ดินมีการระบายน้ำดี		

	 	 1.3	 ลักษณะทางชีวภาพ	

	 	 หมู่บ้านลาดนาเพียงเป็นพื้นที่ภายใต้เขตอาศัย

น้ำฝน	 และอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติ	 คือ	 ห้วยหินลาดและ

ห้วยหนองหว้า	ที่ใช้ในกิจกรรมทางการเกษตร	

ภาพที่ 1		ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของชุมชน	
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ขั้นตอนการปลูก 
การเตรียมดิน 
	 หลังการเก็บเกี่ยวข้าวเกษตรกรทำการไถเพื่อนำตอซัง
ข้าวออกจากแปลงนา	 และตากดินไว้เป็นเวลา	 1	 สัปดาห์	
แล้วไถพรวนอีก	1	รอบ	และปล่อยน้ำเข้าประมาณ		1	สัปดาห ์ 
เพื่อให้ดินอุ้มน้ำ	 จากนั้นจึงทำการใส่ปุ๋ยคอกรองพื้น	 ใส่ปุ๋ย
เกรด	15-15-15		อัตรา		50-80	กิโลกรัมต่อไร่	และใส่สารเคมี
กำจัดแมลงชนิดดูดซึม	 (ฟูราดาน)	 รองพื้นตามด้วยการขึ้น
แปลง		ขนาด	1x15	เมตร	และใช้ผ้าพลาสติกสีดำคลุมแปลง
เพื่อควบคุมความชื้น	 เจาะผ้าพลาสติกเพื่อขุดหลุมปลูกแบบ
สลับระหว่างต้น	40–50		เซนติเมตร		

การปลูก 
	 นำต้นกล้าอายุ		25-30	วัน	ซึ่งได้จากบริษัทย้ายปลูก
ลงในหลุมที่เตรียมไว้	หลุมละ	1	ต้น	จากนั้นรดน้ำตามทันที	

การให้น้ำ 

	 มะเขือเทศต้องการน้ำสม่ำเสมอโดยให้ทุกๆ	 3	 วัน		 

ตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงผลเริ่มแก่	 (ผลมีการเปลี่ยนจากสีเขียว

เป็นสีส้ม)	 หลังจากนั้นลดการให้น้ำลงเป็นสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง	

เพื่อไม่ให้ผลแตก	 การรดน้ำมากเกินไปทำให้ดินชื้น	 ทำให้

เกิดโรคโคนเน่า	ซึ่งเกิดจากเชื้อรา	

การใส่ปุ๋ย 

	 นอกจากการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี	 เกรด	 15-15-15	

รองก้นหลุมก่อนปลูกแล้ว	 จำเป็นต้องมีการใส่ปุ๋ยเคมีเสริม

ด้วย	 เพื่อให้คุณภาพและผลผลิตของมะเขือเทศสูงขึ้น	

สำหรับปุ๋ยเคมีที่ ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่และบริษัท

กำหนดให้	โดยการแบ่งใส่เป็น	3	ครั้ง	ดังนี้	ครั้งที่	1	หลังจาก

ย้ายปลูก	 7	 วัน	 ครั้งที่	 2	 หลังจากครั้งที่หนึ่ง	 15	 วัน	 และ	 

ครั้งที่	3	หลังจากครั้งที่สอง	20	วัน		

การปักค้าง 

	 มะเขือเทศต้นพ่อพันธุ์ไม่ต้องใช้ค้างเนื่องจากปลูก

เพื่อเก็บเกี่ยวละอองเกสรตัวผู้เท่านั้น	 	 เมื่อผสมเกสรเสร็จสิ้น

จึงถอนต้นพ่อพันธุ์ทันที	 	 ส่วนต้นแม่พันธุ์เริ่มปักค้างหลัง	 

ย้ายปลูก	 15	 วัน	 เพื่อประคองต้นไม่ให้ล้มลงดิน	 และทำให้

การผสมเกสรสะดวก	

การฉีดสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช   

	 สารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสารกำจัดโรคและแมลง	

เช่น	ไดเทนเอ็ม	เชพวิน	เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีทุกๆ	7-15	วัน	

การผสมเกสร   

	 การผสมเกสรมี		3		ขั้นตอน	ดังนี้	

	 	 1.	 การทำหมัน	 เป็นงานต้องใช้ความละเอียด

มากในการปฏิบัติ		การทำหมันดอกทำในช่อดอกที่ที่		2	หรือ

ช่อที่	 3	 จากปลายยอด	 ขึ้นอยู่กับปริมาณเกสรตัวผู้ที่มี	 

การทำหมันดอกทำได้ตลอดทั้งวัน	 แต่เกษตรกรมักทำใน

ตอนบ่ายหรือหลังการผสมเกสรตอนเช้า	 การเลือกทำหมัน	

เลือกทำดอกที่ยังไม่บาน	และมีกลีบดอกสีเหลืองอ่อน	วิธีการ

ทำหมันดอกทำโดยกรีดเปิดกลีบดอกเพื่อดึงอับเกสรออกด้วย

ปากคีบ			คงกลีบดอกไว้	เพื่อใช้เป็นข้อสังเกตสำหรับระยะเวลา

ที่เหมาะสมในการผสม	 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสม

เกสรคือระยะที่กลีบดอกบานเต็มที่			

	 	 2.	 การเก็บละอองเกสรตัวผู้	 เกษตรกรต้องเก็บ

ละอองเกสรตัวผู้ล่วงหน้าก่อนทำการผสม	 1	 วัน	 โดยเลือก

  1.4	 การประกอบอาชีพ	
	 	 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ	 ทำนา	 ทำไร่	
หลังจากเสร็จสิ้นฤดูทำนาปี	 เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูก
มะเขือเทศ	 นอกจากนี้ก็มีพืชชนิดอื่นๆ	 เช่น	 แตงกวา	
ถั่วฝักยาว	 และมีบางส่วนที่เป็นส่วนน้อยออกไปทำงาน
โรงงานอุตสาหกรรมและภาคบริการในตัวจังหวัดแบบไปเช้า
เย็นกลับ	(ดังตารางที่	1)	

ตารางที่ 1 	ปฏิทินการปลูกพืช	

ชนิด

พืช

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ข้าว

มะ

เขือเทศ

มัน

อ้อย

แตง

กวา

ถั่ว

ฝัก

ยาว

รูปที่	1	

รูปที่	2	

รูปที่	3	
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เก็บดอกที่บานเต็มที่	 สังเกตจากกลีบดอกบานออกที่	 120-150 

องศา	 กลีบดอกสีเหลือง	 แกะเอาเฉพาะอับละอองเกสรตัวผู้

แล้วนำไปตากในร่มประมาณ	2-3	ชั่วโมง	เมื่ออับละอองเกสร

แห้งแล้วนำมาบรรจุซองกระดาษนำไปเก็บไว้ในภาชนะซึ่งใช้

ชิลิกาเจลหรือปูนดิบสำหรับดูดความชื้นในอับละอองเกสร	

(บริษัทจัดหาให้)	เพื่อนำไปใช้ในวันต่อไป	

  3.	การผสมเกสร	นำอับละอองเกสรตัวผู้ที่แห่งสนิท

ใส่ถ้วยพลาสติก	ขนาดเส้นผ่านศูนย์	กลาง	4	เซนติเมตรและ

ห่อด้วยผ้าขาวบาง	 จากนั้นนำไปเคาะบนถ้วยพลาสติกขนาด

เดียวกัน	 ละอองเกสรตัวผู้จะตกลงด้านล่าง	 แล้วจึงบรรจุ

ละอองเกสรตัวผู้ใส่ในหลอดพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	

1.5	 เซนติเมตร	 ข้างหลอดมีแหวนเชื่อมข้างหลอดเพื่อเป็นที่

สอดนิ้ว	การผสมเกสรทำในตอนเช้าระหว่าง	6.00	-	12.00	น.	 

เลือกผสมดอกที่ทำหมัน	 ใช้กรรไกรตัดกลีบเลี้ยง	 2-3	 กลีบ		

หรือคล้องด้วยด้ายสี	 	 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบว่า	 	 ดอก

ผลนี้ได้รับการผสมเกสรด้วยมือ	 จากนั้นแตะละอองเกสรตัวผู้

บนยอดเกสรตัวเมีย	 โดยเคาะให้ละอองเกสรตัวผู้ติดเกสร	 

ตัวเมียให้มาก	เพื่อช่วยให้ติดเมล็ดมาก	ผสม	4-5	ดอกต่อช่อ		

และ	6-8	ช่อต่อต้น	ซึ่งได้ประมาณ	20-30	ผลต่อต้น			

การเก็บเกี่ยว   

	 หลังการผสมเกสร	 40	 วัน	 มะเขือเทศมีสีผลแดงเข้ม	

ก่อนเก็บเกี่ยวต้องสังเกตที่ขั้วผลว่ามีส่วนของกลีบเลี้ยงถูก

ตัด	 2-3	 กลีบหรือไม่	 หรือสังเกตจากด้ายสีที่คล้องช่อดอก	

(เพื่อป้องกันการเก็บผลที่ได้จากการผสมตามธรรมชาติ)		 

เก็บเกี่ยวทุก	3-5	วันต่อครั้ง			

การทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์   

	 ใช้เครื่องสีเมล็ด	 แล้วหมักเมล็ดในถังพลาสติก	 นาน	

12-24	 ชั่วโมง	 ทำการแยกเมล็ดลีบ	 และเมล็ดสมบูรณ์ออก

จากกัน	 วิธีการสังเกตคือ	 เมล็ดสมบูรณ์จะจมอยู่ก้นถัง	 ส่วน

เนื้อและเมล็ดลีบจะลอยจึงสามารถแยกเมล็ดที่สมบูรณ์ออก

ได้	 จากนั้นทำการล้างเมล็ดจนสะอาดแล้วนำไปตากแดด		 

2-3	 แดดจนเมล็ดแห้ง	 การตากเมล็ดทำโดยตากบนตะแกง

ไนลอนที่ยกให้สูงจากพื้นดินประมาณ	 1	 เมตร	 เพื่อให้ลมพัด

ผ่านทั้งด้านล่างและบน	 เมล็ดจะแห้งได้พร้อมกัน	 หลังตาก

แดดแล้วจะนำเมล็ดไปผึ่งในร่ม	 2-3	 วัน	 จนเมล็ดแห้งแล้วนำ

บรรจุในถุงผ้าดิบเพื่อรอการขายต่อไป			

การขาย  

	 เกษตรกรจะขายให้กับบริษัทเอกชนที่เกษตรกรทำ

สัญญาไว้ตามราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้า	

ปัจจัยที่ทำให้สามารถปลูกได้อย่างต่อเนื่อง คือ 

	 1.	 ปัจจัยด้านแรงงาน	 เนื่องจากการปลูกในหนึ่ง

ฤดูกาล	สามารถแบ่งออกเป็นสามรุ่น	คือ	รุ่นที่หนึ่ง	 เริ่มปลูก

เดือนตุลาคม	 รุ่นที่สองเริ่มปลูกเดือนพฤศจิกายน	 และรุ่นที่

สามเริ่มปลูกเดือนมกราคม	 ซึ่งเกษตรกรบางรายไม่ทำการ

ปลูกทั้งสามรุ่น	 ทำให้เกษตรกรที่ไม่ทำการปลูกในบางรุ่น

สามารถไปรับจ้างผสมเกสรได	้ ในการผสมเกสรเป็นช่วงที่

ต้องใช้แรงงานมากที่สุดเพื่อให้ทันช่วงที่เหมาะในการผสม

เกสร	ดังนั้นในชุมชนจึงมีระบบการจัดการแรงงานของตนเอง

เพื่อให้เพียงพอต่อระบบทั้งหมด		

	 2.	 ปัจจัยด้านสุขภาพมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพมาให้คำแนะนำการปฏิบัติและป้องกันตนเอง

ในการใช้สารเคมีเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับสารเคมีโดยตรง	 รวมทั้ง

มีการตรวจเลือดหาปริมาณสารเคมีในร่างกาย	 เป็นตัวชี้วัด

ปริมาณสารเคมีในร่างกายที่มีระดับความปลอดภัยและให้	 

คำปรึกษาต่างๆ	หากพบสารเคมีในร่างกาย	

	 3.	 ปัจจัยการส่งเสริม	 มีหลายบริษัทเข้ามาลงทุน

และส่งเสริมการปลูก	 เกษตรกรทำสัญญากับบริษัทที่

เกษตรกรต้องการในปีถัดไปหลังจากขายผลผลิต	 เพื่อที่

บริษัทจะได้เตรียมพร้อมในการจัดหาวัสดุและต้นกล้าให้กับ

เกษตรกรร่วมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่าในปีถัดไป

จะได้ปลูกกับบริษัทที่ต้องการแน่นอน	

	 4.	 ปัจจัยด้านการจัดการ	 มีการวางแผนร่วมกับ

บริษัทในการปลูก	 เพื่อให้สามารถกำหนดและความคุมการ

ปลูกในแต่ละปีโดยเฉพาะการปลูกรุ่นที่หนึ่ง	 เกษตรกรบางราย

อาจจะยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว	 ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผน

การปลูก	 หากในปีนั้นเกษตรกรต้องการที่จะปลูกรุ่นที่หนึ่ง	

แต่เกิดการล่าช้าในการทำนาเนื่องจากเป็นพื้นที่อาศัยน้ำฝน	

เกษตรกรต้องเหลือพื้นที่ในแปลงนาไว้เฉพาะสำหรับการปลูก

มะเขือเทศรุ่นที่หนึ่งในเดือนตุลาคมได้		

	 5.	 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี	เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยี

ช่วยในการทุ่นแรงและประหยัดทรัพยากร	คือ	มีการนำพลาสติก

คลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในดินและป้องกันการเกิดของ

วัชพืชเพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี	 การใช้เครื่องสูบน้ำใน

การให้น้ำในแปลงปลูก	 และการใช้เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์

มะเขือเทศ	(ของบริษัท)	

	 6.	 ปัจจัยด้านผลตอบแทน	เกษตรกรได้รับค่าตอบแทน

หลังจากการขายผลผลิต	20	-	30	วัน	ซึ่งค่าตอบแทนที่ได้รับ

เป็นไปตามราคาที่ตกลงไว้ในสัญญา	 โดยเฉลี่ยเกษตรกร  
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ได้รับค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า	30,000	บาทต่อฤดูกาล	ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับพันธุ์	 ผลผลิต	 และปริมาณการปลูก	 ของเกษตรกร

แต่ละราย		

	 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางกายภาพที่เหมาะสมต่อ	 

การปลูกอื่นๆ	 ปัจจัยเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ

ให้เกษตรกรปลูกมะเขือเทศเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้เกษตร

พันธะสัญญาอย่างต่อเนื่อง		

สรุปผล

	 จากผลการศึกษา	 การปลูกมะเขือเทศเพื่อผลิตเมล็ด

พันธุ์ภายใต้เกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรในหมู่บ้าน	 

ลาดนาเพียง	พบว่า	การปลูกมะเขือเทศ	เป็นงานที่ละเอียดอ่อน

ต้องใช้ความประณีต	 ใช้เวลา	 และช่วงการทำงานที่เหมาะสม	

นอกจากนั้นเกษตรกรยังต้องสัมผัสโดยตรงหรือทางอ้อมกับ

สารเคมีต่างๆ	 ที่ส่งผลต่อสุขภาพ	 ได้แรงงานไม่ว่าจะในเชิง

ประมาณหรือคุณภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญนอกเหนือจาก

ปัจจัยด้านการตลาด	และปัจจัยด้านอื่นๆ	ที่เป็นปัจจัยการผลิต

ที่ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกมะเขือเทศเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

ภายใต้เกษตรพันธะสัญญาได้อย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนั้น

พื้นที่และแหล่งน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการปลูกมะเขือเทศ

เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์		
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เงื่อนไขการตัดสินใจเลือกระบบการผลิตพืชของเกษตรกร อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

Farmer Decision Making of Crop Production System in Amphur Nanoi, Nan Province 
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บทคัดย่อ

	 การวิเคราะห์เงื่อนไขการตัดสินใจเลือกระบบการผลิตพืชของเกษตรกรของอำเภอนาน้อย	 จังหวัดน่าน	 โดยใช้

กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์	 (Analysis	 Hierarchy	 Process:	 AHP)	 พบว่า	 เกณฑ์การตัดสินใจเลือกรูปแบบระบบ

การเกษตรขึ้นอยู่กับเงื่อนไข	“ตลาดและราคา”	รองลงมาคือ	“ทุน”	“ความรู้”	และ	“ปริมาณน้ำ”	ตามลำดับ	ทั้งนี้เกษตรกรให้น้ำหนัก

ความสำคัญมากที่สุด	 กับแนวทางเลือกระบบเกษตรที่มียางพาราเป็นพืชหลักมากที่สุด	 (=0.473)	 รองลงมาได้แก่	 ทางเลือก	

ระบบที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลัก	 ระบบที่มีข้าวในเขตชลประทานเป็นพืชหลัก	 และระบบที่มีข้าวไร่ในเขตอาศัยน้ำฝนเป็น

พืชหลัก	(มีคะแนนน้ำหนักความสำคัญ	0.266,	0.174	และ	0.075	ตามลำดับ)	ปัจจัยการตลาดและราคาต้นทุน	เป็นสิ่งสำคัญต่อ

ระบบการเกษตรที่มียางพาราเป็นพืชหลัก	ในขณะที่ระบบการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวต้องการปัจจัยเงินทุนเป็นหลัก	ส่วนระบบที่มี

ข้าวในเขตชลประทานเป็นพืชหลัก	 และระบบที่มีข้าวไร่ในเขตอาศัยน้ำฝนเป็นพืชหลักนั้น	 มีปัจจัยน้ำเป็นเกณฑ์สำคัญในการ

ตัดสินใจเลือกระบบ	

คำสำคัญ :		เงื่อนไขการตัดสินใจ	/	กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์	/	ระบบการเกษตร	/	อำเภอนาน้อย	/	จังหวัดน่าน	

ABSTRACT

	 The	objective	of	this	research	was	to	analysis	of	farmer	decision	making	in	crop	production	systemsby	using	

analysis	hierarchy	process	(AHP)	 in	Amphur	Nanoi,	Nan	Province.	 It	was	found	that	 the	 important	 factors	affecting	

the	farmer	decision	making	are	marketing	condition	and	price,	capital,	knowhow	and	water	quantity,	respectively.	For	

production	 system,	 the	 farmers	 have	 weighed	 into	 4	 categories.The	 handicap	 from	 highest	 to	 lowest	 in	 crop	

production	 system	were;	 1)	 rubber-based	 production	 (factor	weight	 =	 0.473),	 2)	maize	 production	 (0.266),	 3)	 rice-

based	 production	 in	 irrigated	 area	 (0.174)	 and	 4)	 upland	 rice	 cropping	 in	 rainfed	 area	 (0.075),	 respectively.	 The	

results	 also	 showed	 that	 marketing	 availability	 and	 production	 cost	 are	 the	 important	 factors	 in	 rubber-

basedproduction,	meanwhile	the	capital	was	an	important	factor	in	maize	production	system.Otherwise	the	irrigation	

system	is	considered	to	be	an	important	factor	in	rice	in	irrigated	area	and	upland	rice	in	rainfed	area.		

Keywords :	Decision	Making	/	Analytical	Hierarchy	Process	/	Agricultural	System	/	Amphur	Nanoi	/	Nan	Province	
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บทนำ

	 อำเภอนาน้อย	 จังหวัดน่าน	 มีพื้นที่การเกษตร

ทั้งหมด	157,926.87	ไร่	ที่เกษตรกรจำนวน	7,153	ครัวเรือน	

ใช้ทำการเกษตร	 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว		 

โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนที่ลาดชันคิดเป็น	 ร้อยละ	

75.49	 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด	 ดังจะเห็นว่าพื้นที่ปลูก

ข้าวโพดของอำเภอนาน้อย	 บนที่ลาดชันเพิ่มขึ้นจากปี	 พ.ศ.	

2547	 ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด	 59,361	 ไร่	 (เกษตรกรจำนวน	

791	 ราย)	จนถึงปี	พ.ศ.	 2552	มีพื้นที่เพิ่มเป็น	119,219	 ไร่	

(เกษตรกรจำนวน	 1,922	 ราย)	 คิดเป็นพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	

49.79	(สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย.	2552)		

	 เนื่องเพราะข้าวโพดเป็นพืชที่ปลูกง่าย	 ราคาดี	 มี

ตลาดรองรับที่แน่นอนและได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล

ด้านการประกันราคา	 ทำให้เกิดการขยายพื้นที่ปลูก	 โดย	 

การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง	 แม้ว่าเกษตรกรมีการใช้

ปุ๋ยเคมี	เพื่อเร่งการเจริญเติบโต	โดยเฉพาะหว่านปุ๋ยหลังงอก	

และรองพื้น	 แต่ผลผลิตข้าวโพดกลับลดลง	 อีกทั้งการใช้	 

สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชทั้งก่อนและหลังปลูก	 ส่งผลให้

ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป	สภาพดินเสื่อมโทรม	แหล่งต้นน้ำ

ลำธารตื้นเขิน	ทำให้ประสบกับปัญหาภัยแล้ง	 น้ำท่วม	 และมี

สารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำและพื้นที่ทำกิน	 ที่ส่งผลต่อสุข

อนามัยของเกษตรกร	 โดยพบสารพิษตกค้างในกระแสเลือด

ของเกษตรกรในระดับเสี่ยง	(ร้อยละ	40.22)	ระดับไม่ปลอดภัย 

(ร้อยละ	 20.99)	 ระดับปลอดภัย	 (ร้อยละ	 25.99)	 และไม่พบ

สารพิษ	 (ร้อยละ	 12.08)	 (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

นาน้อย.	2554)	

	 ดังนั้น	 การศึกษาครั้งนี้จึงได้ดำเนินการสอบถาม

ข้อมูลระบบการเกษตรที่มีอยู่และวิเคราะห์เกณฑ์เงื่อนไข	 

การตัดสินใจเลือกระบบการการผลิตพืชของเกษตรกร	 

ในอำเภอนาน้อย	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ

พิจารณาเลือกระบบการเกษตรเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพด

เชิงเดี่ยว	 ที่ เหมาะสมกับความต้องการและสภาพพื้นที่

การเกษตรของอำเภอนาน้อย	จังหวัดน่าน		

วัตถุประสงค์ 

	 เพื่อวิเคราะห์ระบบการเกษตรและเกณฑ์เงื่อนไข	 

การตัดสินใจเลือกระบบการเกษตรของเกษตรกรอำเภอ

นาน้อย	จังหวัดน่านต้องการ	

วิธีการศึกษา

	 ได้คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรที่เป็นผู้ให้ข้อมูล	จำนวน	

30	 ราย	 ที่ประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกร	 ผู้นำชุมชน	

เกษตรกรผู้นำ	 และคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	 โดยดำเนินการทั้ง		 

6	ตำบล	คือ	นาน้อย	สถาน	เชียงของ	ศรีษะเกษ	สันทะ	และ

น้ำตก	 โดยจัดประชุมที่ศาลาอเนกประสงค์วัดนาราบ	 ตำบล

นาน้อย	อำเภอนาน้อย	จังหวัดน่าน	และมีขั้นตอนการดำเนิน

งานดังนี้	

	 1.	 สำรวจข้อมูลการจัดการระบบการเกษตรที่มีอยู่	

จากกลุ่มตัวแทนเกษตรกร	โดยใช้วิธีการสอบถามแบบเจาะจง

กลุ่ม	 (Group	 Interview)	 ที่ประกอบด้วยข้อมูลครัวเรือน	

เศรษฐกิจ	 ด้านการเกษตรปฏิทินการทำงาน	 ปัญหาและ

แนวทางการแก้ไข	รวมทั้งแนวคิดการจัดระบบเกษตร	

	 2.	 จัดเวทีเพื่อสอบถามเกณฑ์การตัดสินใจของกลุ่ม

ตัวแทนเกษตรกร	

	 	 2.1	 เริ่มจากการชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการ

กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์	 (Analysis	 Hierarchy	

Process	 :	 AHP)	 (สาวิตรและพิชัย.	 2552	 ที่ดัดแปลงจาก		 

สุธรรม.	 2550)	 ที่กำหนดเกณฑ์ความสำคัญ	 เป็นคะแนน	

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจง่าย	 คือคะแนน	 1	 หมายถึง	

สำคัญน้อย	คะแนน	3	หมายถึง	 สำคัญเท่ากัน	และ	คะแนน	

5	หมายถึง	สำคัญมาก		

	 	 2.2	 หาทางเลือกและเกณฑ์การตัดสินใจที่

สำคัญ	 โดยให้ผู้เข้าประชุมเสนอประเด็นทางเลือกและเกณฑ์

การตัดสินใจและให้ความสำคัญที่ต้องการทั้งหมด	 ตัดสินใจ

กำหนดทางเลือกและเกณฑ์ตัดสินใจของเกษตรกร	 โดยเรียง

ลำดับตามคะแนนตามที่ประชุมเห็นชอบ	 อีกครั้ง	 เลือกทาง

เลือกและเกณฑ์สำคัญ	4	อันดับต้น	

	 	 2.3	 วิเคราะห์กำหนดประเด็นทางเลือก	 และ

เกณฑ์ตัดสินใจความสำคัญของที่ประชุม	โดยการจับคู่เปรียบ

เทียบทีละคู่	 ทั้งประเด็นทางเลือก	 (4	 ทางเลือก)	 และเกณฑ์

การตัดสินใจ	 (4	 เกณฑ์)	 โดยการยกมือ	 จากนั้นนำคะแนนที่

ได้เข้าในโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลของสาวิตรและพิชัย	

(2551)	หลังจากนั้นสรุปทางเลือกเรียงตามลำดับความสำคัญ

ในพื้นที่เป้าหมาย	 พร้อมทั้งสอบถามความคิดเห็นจากที่

ประชุมเพิ่มเติมในทิศทางที่เหมาะสม	 สำหรับทางเลือก	 

อันดับแรก		
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ผลและวิจารณ์

 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของตัวแทนเกษตรกร	

อำเภอนาน้อย	จังหวัดน่าน	(ตารางที่	1)	พบว่า	เกษตรกรให้

ความสำคัญกับเงื่อนไขเกณฑ์การตัดสินใจเกี่ยวกับ	 “ตลาด

และราคา”	 “ทุน”	 “ความรู้”	 และ	 “น้ำ”	 เป็น	 ตามลำดับ	 ที่ได้

เลือกใช้และให้ความสำคัญที่ใกล้เคียงกันสำหรับทางเลือก

ระบบการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ลาดชันที่ยอมรับ

ในพื้นที่อำเภอนาน้อย	 จังหวัดน่านนั้นพบว่า	 ทางเลือกที่	 1	

คือ	 ระบบที่มียางพาราเป็นพืชหลัก	 ถูกเลือกเป็นลำดับที่	 1	

คือ	0.473	ทางเลือกอันดับที่	2	และ	3	คือ	ระบบที่มีข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลัก	 และระบบที่มีข้าวในเขตชลประทาน

เป็นพืชหลัก	 มีคะแนนน้ำหนักความสำคัญ	 0.266	 และ	

0.174	 ส่วนทางเลือกที่เหลือคือ	 ระบบที่มีข้าวไร่ในเขตอาศัย

น้ำฝนเป็นพืชหลัก	 ถูกเลือกเป็นลำดับสุดท้าย	 มีน้ำหนัก

ความสำคัญ	 0.075	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	 สาวิตร	

และพิชัย	 (2552)	 ได้ทำการศึกษาการพัฒนาทางเลือกระบบ

เกษตรที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดบนพื้นที่	 

ราดชัน	 โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของจังหวัดน่าน	 พบว่า

เกษตรกรในอำเภอนาน้อย	 จังหวัดน่าน	 ได้เลือกยางพารา

ทดแทนในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ลาดชัน		

	 เงื่อนไขด้าน	 ตลาดและราคา	 เป็นเกณฑ์ที่เกษตรกร

ให้น้ำหนักความสำคัญมากที่สุดในการตัดสินใจ	 (ค่าน้ำหนัก

ความสำคัญ	0.484)	รองลงมาคือ	ปัจจัยด้านความรู้	(ค่าน้ำหนัก

ความสำคัญเท่ากับ	 0.252)	 ด้านทุน	 และน้ำ	 ตามลำดับ	

(ค่าน้ำความความสำคัญน้อยลงมาตามลำดับอยู่ที่	 0.160	

และ	0.104	ตามลำดับ)	(ตารางที่	1)	

	 จากผลการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อ

นโยบายสนับสนุนระบบการเกษตรที่มียางพาราเป็นพืชหลัก	

สรุปได้ว่า	ประเด็นด้านตลาด/ราคาและทุนนั้น	ได้แก่	การสร้าง

ตลาด	โดยการรวมกลุ่มจำหน่าย	หาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ	

สนับสนุนกล้าพันธุ์ดีราคาไม่แพงเพื่อลดต้นทุน	รวมถึงการให้

ความรู้ในการจัดการสวนยางพาราและคุณภาพน้ำยาง	 เพื่อ

สนับสนุนให้มีทางเลือกและช่องทางการจำหน่ายยางพารา

มากยิ่งขึ้น	

	 เกษตรกรที่ตัดสินใจเลือกระบบการปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลัก	 ได้ให้ความสำคัญของปัจจัยเงินทุน

เป็นอันดับแรก	 ซึ่งเกิดจากสาเหตุที่ราคาข้าวโพดในตลาด

ค่อนข้างดีและเกษตรกรส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการปลูกข้าวโพด

มานาน	 แต่ต้นทุนเมล็ดพันธุ์	 ปุ๋ย	 และสารเคมีมีราคาสูงขึ้น	

ทำให้ต้องกู้ยืมเงินมาลงทุน	 สำหรับปัจจัยด้าน	 ตลาด/ราคา	

และน้ำ	 เป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักลำดับความสำคัญใกล้เคียงกัน	

ส่วนปัจจัยความรู้เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยที่สุด	 ซึ่ง

แนวทางการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร	 เช่น	 การรวม

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง	เป็นต้น	

	 ส่วนระบบที่มีข้าวในเขตชลประทานเป็นพืชหลัก	

และระบบที่มีข้าวไร่ในเขตอาศัยน้ำฝนเป็นพืชหลักนั้น	 มี

เกษตรกรเพียงกลุ่มเล็กๆ	 เท่านั้น	 เพราะส่วนใหญ่ปลูกข้าว

เพื่อบริโภคในครัวเรือน	 จึงใช้พื้นที่ปลูกไม่มาก	 และไม่ใช่พืช

ที่สร้างรายได้หลัก	อย่างไรก็ตาม	ปัจจัยน้ำมีความสำคัญที่สุด

ต่อการตัดสินใจ	 ในขณะที่ปัจจัยด้านการตลาด/ราคา	 ความรู้	

และทุน	มีความสำคัญรองลงมา	แนวทางการสนับสนุนระบบ

นี้	 เป็นการเพิ่มศักยภาพผลผลิตต่อไร่	 และปรับปรุงการ

จัดการฟาร์มให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	

	 จากผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย	 

การผลิตที่มีต่อระบบการเกษตรของอำเภอนาน้อย	สรุปได้ว่า	

ปัจจัยตลาดและราคา	 มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือก

ระบบการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ลาดชัน	 อำเภอนาน้อย 

จังหวัดน่านมากที่สุด	 ซึ่งมีประเด็นย่อย	 2	 ประเด็น	 คือ		 

1)	 ขนาดของตลาดท้องถิ่น	หากเป็นตลาดใหญ่	 เกษตรกรจะ

ขายผลผลิตได้มาก	 ไม่ต้องเสียค่าขนส่งไปขายนอกพื้นที่	 ซึ่ง

ไม่พบปัญหากับระบบผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 2)	 ราคา	 เป็น

ปัจจัยที่เกษตรกรให้ความสำคัญในการตัดสินใจเลือกพืชปลูก	

แม้ว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 เป็นสินค้าที่ตลาดต้องการสูง	 แต่มี

ราคาที่ผันผวน	 บวกกับต้นทุนการผลิตสูง	 ทำให้เกษตรกร

มองพืชใหม่มาทดแทนคือ	ยางพารา		
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ตารางที่ 1	 สรุประดับคะแนนของแต่ละเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อใช้ในการพิจารณาและลำดับของแต่ละทางเลือกในภาพรวม	

	ทางเลือก

เกณฑ์

Wt

ทางเลือกที่เกษตรกรกำหนดใช้

1

(0.484)

2

(0.252)

3

(0.160)

4

(0.104)

ตลาดและราคา 0.473 0.483 0.268 0.174 0.075

ความรู้ 0.266 0.475 0.238 0.173 0.077

ทุน 0.174 0.482 0.307 0.149 0.062

น้ำ 0.075 0.407 0.267 0.209 0.093

หมายเหตุ ระบบการเกษตรทางเลือกที่เกษตรกรกำหนดไว้ได้แก่	1	=	ระบบที่มียางพาราเป็นพืชหลัก,	2	=	ระบบที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลัก,		 
3	 =	 ระบบที่มีข้าวเป็นพืชหลักในเขตชลประทาน	 และ	 4	 =	 ระบบที่มีข้าวไร่เป็นพืชหลักในเขตอาศัยน้ำฝน	Wt	 คือ	 น้ำหนักความสำคัญ
ของเกณฑ์	(factor	weight)	

 ปัจจัยความรู้ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญรองจาก

ตลาด/ราคา	ในระดับที่คะแนนเฉลี่ยไม่ต่างกันมากนัก	จึงชี้ให้

เห็นว่า	 ความรู้เป็นปัจจัยที่เกษตรกรเกิดความมั่นใจในความ

สำเร็จของอาชีพ	 ส่วนปัจจัยด้านเงินทุนนั้น	 ไม่ใช่ปัจจัยที่

เกษตรกรขาดหรือหาแหล่งเงินทุนไม่ได้	 ส่วนใหญ่เกษตรกร	 

กู้ยืมเงินจากสหกรณ์	 และ	 ธกส.	 เป็นหลัก	 โดยเฉพาะระบบ

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ในขณะที่ยางพาราซึ่งเป็นพืชใหม่	

มีแหล่งเงินทุนจากหลายหน่วยงานและหลายช่องทางด้วยกัน	

เช่น	 สำนักงานระดับจังหวัด	 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์

สวนยาง	และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	นอกจากนี้ปัจจัยน้ำ

ก็เป็นปัจจัยที่เกษตรกรให้ความสำคัญน้อย	 เพราะเกษตรกร

เห็นว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้	และต้องปลูกพืชเฉพาะฤดูฝน

เท่านั้น	ในที่นี้	จึงให้น้ำหนักความสำคัญน้อย	

สรุปผล

	 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกระบบการผลิตพืช

ที่เหมาะสมในพื้นที่ลาดชันของเกษตรกร	 ในพื้นที่อำเภอ

นาน้อย	 จังหวัดน่านนั้น	 เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกระบบที่มี

ยางพาราเป็นพืชหลัก	 โดยมีปัจจัยด้านการตลาด/ราคา	 และ

ปัจจัยด้านความรู้	 เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือก	 และ

มีปัจจัยด้านทุน	 และน้ำ	 เป็นปัจจัยสนับสนุน	 สำหรับระบบ

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชหลัก	 มีปัจจัยด้านทุนเป็น

ปัจจัยที่สำคัญ	 ปัจจัยด้านการตลาด/ราคา	 ความรู้	 และน้ำ	

เป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักลำดับความสำคัญใกล้เคียงกัน	 ส่วน

ระบบที่มีข้าวเป็นพืชหลักในเขตชลประทาน	 และระบบที่มี

ข้าวไร่เป็นพืชหลักในเขตอาศัยน้ำฝนนั้น	 มีปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกของทั้งสองกลุ่มนี้เป็นอันดับหนึ่งคือ	ปัจจัยน้ำ 

กิตติกรรมประกาศ
	 ขอขอบคุณ	 ผศ.ดร.สาวิตร	 มีจุ้ย	 ผศ.ดร.บุญเทียม	

เลิศศุภวิทย์นภา	 ที่ช่วยให้คำแนะนำและร่วมดำเนินการวิจัย

ที่อำเภอนาน้อย	จังหวัดน่าน	
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ความยืนหยัดและภาพจำลองอนาคตของระบบการเลี้ยงสัตว์โดยชุมชนเป็นฐาน

Resilience and Scenario of Community-Based Animal Husbandry System

ธีรชัย หายทุกข์1 และ สุจินต์ สิมารักษ์ 2

Theerachai Haitook1 and Suchint Simaraks2

1	ภาควิชาสัตวศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนเก่น	40002
2	สาขาเกษตรเชิงระบบ	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนเก่น	40002

บทคัดย่อ

	 ในอนาคต	 ความยั่งยืน	 (Sustainability)	 ของการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนมีแนวโน้มลดลง	 เป็นผลสะท้อนจากการเลี้ยงสัตว์ใน

ชุมชนมีความเปราะบาง	 (Vulnerability)	 เพิ่มขึ้น	 อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงจากหลายด้านที่มีแนวโน้มความรุนแรง	 

เพิ่มขึ้น	 ที่อาจมีผลต่อการสูญเสียวัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์ของชุมชนชนบทในอนาคต	บทความนี้ต้องการสะท้อนถึงการเลี้ยงสัตว์

ในชุมชนที่จำเป็นต้องมีการปรับตัว	(Adaptation)	และเพิ่มความยืนหยัด	(Resilience)	ต่อการเปลี่ยนแปลง	ด้วยการพัฒนาความ

สามารถ	 (Capacity)	 ในการจัดการระบบการเลี้ยงสัตว์ด้วยตนเอง	 มีการบูรณาการร่วมกันกับชุมชน	 ให้ได้ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรฐกิจ-สังคมและระบบนิเวศในท้องถิ่น	 เน้นกิจกรรมการผลิตสัตว์แบบผสมผสานกับปลูกพืช	

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	 กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้	 พื้นที่ชุ่มน้ำให้มากขึ้น	 ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

(Indigenous	 Technical	 Knowledge)	 กับการใช้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์	

(Experiential	Learning	Cycle)	ตามวิถีของเกษตรกร	เพิ่มการจัดการองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้และการถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร

และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการปรับตัว	 ผลคือทำให้ความเปราะบางลดลง	 ลดผลกระทบจากปัจจัย

คุกคามจากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์	 เพิ่มความยั่งยืนในสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในชุมชน	

ธำรงค์ไว้ซึ่งวิทยาการ	ศิลปะ	และวัฒนธรรมของการเลี้ยงสัตว์ในชุมชน		

คำสำคัญ :	การเลี้ยงสัตว์	/	ความยั่งยืน	/	ความยืนหยัด	/	ความเปราะบาง	/	ชุมชนเป็นฐาน		

ABSTRACT

	 The	 trend	 of	 sustainable	 animal	 husbandry	 system	 in	 local	 community	 is	 decreasing	with	 the	 vulnerability	

trend	 is	 increasing,	exposure	 to	various	 treat	 factors	which	cause	severely	damage	 in	effect	 to	 the	 loss	of	animal	

raising	culture	 in	 the	community.	The	article	aims	 to	 reflect	 the	need	of	community-bases	adaptation	and	 reducing	

vulnerability	 of	 the	 system.	 Increasing	 of	 self-management	 capacities	 are	 necessarily.	 Implementation	 needed	

interaction	 from	 farmers,	 community	 and	 development	 agencies	 for	 developing	 of	 appropriate	 animal	 husbandry.	

Promoting	of	integrated	farming	system	of	aquaculture	in	to	crop-animal	husbandry,	restoration	and	conservation	of	

local	forest	and	wetland	ecosystems.	The	development	process	should	adopt	the	Experiential	Learning	Cycle	(ELC)	

integrating	with	 Indigenous	Technical	Knowledge	 (ITK)	 and	 scientific	 based-knowledge	 in	 animal	 husbandry.	 Local	

knowledge	management	 is	 required	 for	 further	 exchanging	 among	 the	 animal	 raising	 farmers	 and	 transferring	 to	

young	generation.	It	is	concluded	that	proper	establishment	on	learning	and	adaptation	process	in	animal	husbandry	

facilitate	 the	 decreasing	 in	 system’s	 vulnerability,	 increasing	 resiliency	 to	 natural	 and	man-made	 threat-factors.	

Consequently	increases	the	sustainability	of	community	animal	raising	system.	These	accomplishment	of	production	

technologies,	arts	and	cultures	of	animal	husbandry	in	the	community	will	be	maintained	enduring.		

Keywords :	Animal	Husbandry	/	Community-Based	/	Resilience	/	Sustainability	/	Vulnerability	
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บทนำ

 การเลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยน	 แปลง

ทางเศรษฐกิจ-สังคม	ระบบนิเวศ	ทำให้การผลิตสัตว์	(Animal 

Production)	 เปลี่ยนแปลงไปจากวิถีการเลี้ยงสัตว์	 (Animal	

Husbandry)	 ในอดีต	 ที่มีผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์สาขาสัตว์	 (Animal	 Sciences)	 และสาขาที่

เกี่ยวข้อง	 มีผลให้เกิดการขาดสมดุลของระบบการเลี้ยงสัตว์

ในชุมชนและการใช้ประโยชน์	 จากการเลี้ยงสัตว์ในภาพรวม	

(Tribe.	 1992)	 จากปัจจัยข้างต้นทำให้ระบบการเลี้ยงสัตว์มี

ความเปราะบาง	 (Vulnerability)	 สูงต่อปัจจัยด้านความเสี่ยง	

(Risks)	ทำให้ความยืนหยัด	(Resilience)	การเลี้ยงสัตว์ลดลง 

อาจนำมาซึ่งความเสียหายของการเลี้ยงสัตว์และสมดุล	 

ของการดำรงชีพของเกษตรกร	 การเพิ่มความยืนหยัดหรือ	 

การปรับตัวของการเลี้ยงสัตว์ในระดับชุมชนในอนาคต	 จึงมี

ความจำเป็นและเป็นประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาอย่างยิ่ง	

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอแนวทางในการสร้างความ

ยืนหยัดและความยั่งยืนของระบบการพัฒนาการผลิตสัตว ์  

ที่พึ่งตนเองได้สอด	 คล้องกับทิศทางการพัฒนาในสภาวะ	 

การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและวิกฤติการด้านการขาดแคลน

อาหารของโลกในอนาคต	

ความสำคัญของความเปราะบางของเกษตรกร 

	 ผู้เปราะบางมักจะหมายถึงกลุ่มผู้ที่มีข้อจำกัดทาง

ด้านเศรษฐกิจ	 และด้อยทางสังคม	 ซึ่งเป็นประชาชนโดย

ทั่วไปในสังคมที่มักจะได้รับความทุกข์ยากลำบากอย่าง

รุนแรงจากการเปลี่ยนเปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ	 ทาง

กายภาพ	 ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		 

โดยผู้ที่อยู่ ในภาววะเปราะบางจะมีความสามารถหรือ

ศักยภาพในการตอบสนองในแบบที่แตกต่างๆ	 ในบริบทของ

การเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันต่ำ	ผู้แปราะบางมีความจำเป็นที่

จะต้องทำความเข้าใจต่อศักยภาพของตนเอง	 และผลกระทบ

จากการเปลี่ยน	 แปลงที่อาจสร้างความเสียหายที่รุนแรง	 จน

ยากต่อการฟื้นฟู	 ทั้งนี้เพื่อกำหนดทางเลือกต่างๆ	 ในการ

จัดการ	 ป้องปัน	 หรือปรับตัวรองรับให้เหมาะสม	 โดยทั่วไป

แล้วความเปราะบางทางสังคม	 และเศรษฐกิจนั้นมีความ

เข้าใจแล้วว่าเป็นความยากจน	ดังนั้นนโยบายในการลดความ

ยากจน	 จึงเป็นการลดความเปราะบาง	 เพิ่มความเข้มเข็ง		 

ยืนหยัดต่อการเปลี่ยนแปลง	 นั้นคือการพัฒนาที่นำไปสู่	 

การพึ่งพาตนเอง	 เพิ่มความเข้มแข็งได้กลุ่มเป้าหมาย	 ตั้งแต่

ระดับบุคคล	ครัวเรือน	ชุมชน	 

ความมั่นคงทางด้านอาหารและความเปราะบางของ

เกษตรกรในชุมชนชนบท 

	 ความรุนแรงของการขาดสารอาหารของคนไทยมี

แนวโน้มลดลง	 จากความสามารถในการเข้าถึงแหล่งอาหาร

ผ่านการใช้จ่ายจากรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น	 ดังการศึกษา

ของ	 Prachason	 (2009)	 ได้พบว่าภาพรวมของประชากร	 

อายุระหว่าง	15-59	ปี	ของภาคอีสานมีการบริโภคสารอาหาร

อัตราส่วนของพลังงาน	(1,300-1,500	กิโลแคลอรี่)	ตามเกณฑ์

ของ	 Dietary	 Reference	 Intake	 (DRI)	 ของกระทรวง

สาธารณสุข	 ส่วนการบริโภคโปรตีน	 (54	 กรัมต่อคนต่อวัน)		 

ก็อยู่ในเกณฑ์	 ของระดับอ้างอิงมาตรฐาน	 โดย	 1	 ใน	 3	 เป็น

โปรตีนจากสัตว์	 จากการบริโภคเนื้อไก่	 เนื้อหมู	 และเนื้อวัว	

ในปริมาณ	 10.7,	 7.32	 และ	 2.05	 กิโลกรัมต่อคนต่อปี		 

ตามลำดับ	 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ	 1-3	 ต่อปี	 ขณะที่

การบริโภคเนื้อปลาและอาหารทะเลอยู่ในอัตรา	30.5	กิโลกรัม

ต่อคนต่อปี	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	 3	 ต่อปี		 

เช่นกัน	 สอดคล้องกับรายงานของ	 York	 และ	 Gossard	

(2004)	 ที่พบว่าประเทศไทยมีการบริโภคเนื้อสัตว์น้อยกว่า

บริโภคปลา	 โดยบริโภคเนื้อสัตว์ปริมาณ	 26	 กิโลกรัมต่อคน

ต่อปี	 การบริโภคโปรตีนของประชากรมีเนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก

ปริมาณอาหารที่มีมากขึ้น	 จากความสามารถในการเข้าถึง

และได้มาซึ่งอาหารที่ต้องการ	 จากหลายช่องทาง	 เช่น	 จาก

การผลิตเอง	 การแลกเปลี่ยน	 การซื้อจากการมีรายได้ของ

ครอบครัว	 ที่พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากว่าการผลิตเอง		 

ดังรายงานของ	Prachason	(2009)	ที่พบว่าประชากรร้อยละ	

35	 ใช้เงินจากรายได้ถึงร้อยละ	 65	 หรือมากกว่าสำหรับ

อาหาร	 ส่วนใหญ่เป็นประชากรในชนบทและเป็นกลุ่มที่มีฐาน

ทางด้านการเกษตร	 แนวโน้มการได้มาซึ่งอาหารของอาหาร

ที่มาจากตลาดมากกว่าการอาหารที่ได้มาจากธรรมชาติ	 และ

พบว่ามีตลาดหลายประเภทเกิดขึ้น	ในท้องถิ่น	เช่น	ตลาดนัด	

หรือตลาดในวันสุดสัปดาห์และตลาดชั่วคราวอื่นๆ	 รวมทั้ง

ตลาดเคลื่อนที่	 (Mobile	 Markets)	 ประมาณการว่าเพิ่มจาก	

995	แห่งไปเป็น	3,125	แห่งในระหว่างปี	1996-2000	ส่วนใหญ่

มีคุณภาพอาหารไม่ได้มาตรฐานสุขลักษณะของกระทรวง

สาธารณสุข	 นอกจากนี้จากการศึกษาของ	 Saardchom	

(2010)	ได้ยืนยันการลดลงของเกษตรกรผู้ผลิตอาหาร	โดยได้

พบว่ามีแนวโน้มการทำการเกษตรลดลงของเกษตรกรใน

ภาคอีสาน	 เนื่อง	 จากได้พบว่าเกษตรกรจำนวนมากได้กลาย

เป็นผู้ ใช้เเรงงานมากกว่าเป็นผู้จัดการการผลิต	 พื้นที่

การเกษตรเดิมได้ถูกปล่อยให้ว่างเปล่าหรือใช้ในกิจกรรม
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อื่นๆ	 ที่ไม่ใช่การเกษตร	 ทำให้แนวโน้มผลผลิตด้านเกษตร

ของครัวเรือนลดลง	ทำให้ต้องพึ่งพาผลผลิตในระบบอุตสาหกรรม

การเกษตรเพิ่มขึ้น	 ข้อมูลเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนระบบ	 

การผลิต	 การบริโภค	 รวมทั้งการบริโภคเนื้อสัตว์ในชนบทที่

พึ่งพาผลผลิตในชุมชนน้อยลง	 สะท้อนถึงความเสี่ยงของ

ระบบการผลิต	 ความมั่นคงทางด้านอาหารลดลง	ความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเองของประชาชนในชนบทที่เป็นกลุ่มคน

ส่วนใหญ่ของประเทศลดลง	 เกษตรกรในชนบทกำลังมีความ

เปราะบางต่อความมั่นคงทางด้านอาหารที่สูงยิ่ง	 มีการพึ่ง

ตนเองด้านการผลิตอาหารลดลง	 จากแนวโน้มการใช้เงินเพื่อ

การซื้ออาหารของเกษตรในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น		

แนวคิดของความยืนหยัด การปรับตัวและเตรียมความ

พร้อมของชุมชนต่อการเลี้ยงสัตว์ 

	 แนวคิดทางด้านการพัฒนาในการสร้างชุมชนให้มี

ความยืนหยัดและเข้มแข็ง	 มีความสามารถในการปรับตัว	 

ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 นั้นเป็นเป้าหมายสำคัญใน

กระบวนการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน	 ในภาวะการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต	 ดังที่	 Adger	 (2000)	 ได้ให้ความ

หมายของชุมชนที่อยู่ในสภาวะดังกล่าวว่า	 เป็นปรากฏการณ์

ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและนิเวศวิทยาที่มีความ	 

ยั่งยืน	 หมายถึงสภาพของบุคคลหรือกลุ่มคนที่อยู่รวมกัน		 

มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม	 ผ่านกลไก

และเชื่อมโยงกันผ่านระบบนิเวศในชุมชนและกิจกรรมทาง

ด้านเศรษฐกิจของชุมชน	 สามารถที่จะสรุปได้อย่างสังเขปว่า	

ชุมชนได้ใช้ความสามารถต่างๆ	ที่มีของตนเองในการปรับตัว

ต่ออิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม

และเศรษฐกิจ	 (US-IOTWS.	 2007)	 ดังนั้นการจัดการเพื่อ

การอนุรักษ์และดูแลรักษาระบบนิเวศน์จึงมีความสำคัญ

โดยตรงต่อการดำรงชีพของชุมชน	 เช่นเดียวกันการดำรงชีพ

ของชุมชน	 จะต้องตระหนักถึงการเกิดผลลบต่อระบบนิเวศน์

นั้นจึงต้องมีควบคู่กัน	 เช่นกันการเลี้ยงสัตว์ในอดีตนั้นมีความ

สอดคล้องกับลักษณะของระบบนิเวศ	 ในภูมิศาสตร์ที่เตกต่างกัน 

การเสื่อมโทรมและการสูญเสียระบบนิเวศในปัจจุบัน	 จึง

กระทบต่อการเลี้ยงสัตว์อย่างรุนแรง	 และจะรุนแรงมากขึ้น	 

ในอนาคต	 และก่อให้เกิดผลลบในวงกว้างโดยเฉพาะกับ

ประชาชนผู้เปราะบางในชนบท	

ภาวะคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและ

การเตรียมพร้อมรับมือของผู้เลี้ยงสัตว์ 

 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลกที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นในรูป	 แบบ	 

ฉับพลัน	 (Shock)	 เช่น	 ภัยน้ำท่วม	 ภัยแล้งที่รุนเรง		 

โรคระบาดไข้หวัดนก	 โรควัวบ้า	 หรือ	 แม้แต่ภาวะวิกฤติทาง

เศรษฐกิจ	 เช่น	 การลดค่าเงินบาท	 มีผลเฉียบพลันต่อระบบ

เศรษฐกิจการผลิตสัตว์เช่นกัน	 หรือจากการเปลี่ยนเปลงที่

เป็นเนวโน้ม	 (Trend)	 ที่สร้างความเครียดต่อการเลี้ยงสัตว์

และระบบการเลี้ยงสัตว์	เช่น	อุณหภูมิที่สูงขึ้น	การขาดแคลน

วัตถุดิบอาหารสัตว์	การกีดกันการส่งออก	หรืออีกทั้งการเกิด

ภัยที่มักมาเป็นฤดูกาล	 (Season)	 ที่เกิดเป็นประจำมีผล

กระทบต่อสัตว์ในระดับความรุนแรงแตกต่างกัน	เช่น	การเกิด

โรคอหิวาห์ไก่	การโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์มีกีบ	การเกิด

ความแห้งแล้งตามฤดูกาล	 ราคาของปศุสัตว์ตกต่ำ	 เป็นต้น	

อันตรายหรือความเสียหายอาจรุนแรงมากถ้าหากระบบ	 

การเลี้ยงสัตว์อยูในสภาวะที่มีความอ่อนแอหรือเปราะบาง	

ไม่มีความสามารถในการป้องกันความเสียหาย	 ทำให้ระบบ

การผลิตมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อปริมาณการเลี้ยงสัตว์ในชุมชน

ที่ลดลงในอนาคต	การประเมินความเสี่ยง	 (Risk	Assessment) 

จะทำให้เกษตรกรมีข้อมูลในการรับมือและกำหนดวิธีการ	

ตอบสนองต่อการดำรงชีวิตของชุมชนในการลดความเสี่ยง

จากความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ	 และช่วยให้เกิด	 

การฟื้นฟูสู่สภาวะเดิมได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วทำให้ระบบ

การผลิตยืนหยัดอยู่ได้อย่างแท้จริง	การได้รับข่าวสารการเกิด

การระบาดของโรคสัตว์จากข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น	 ปศุสัตว์จังหวัด	 และระบบเครือข่ายอาสาปศุสัตว์ชุมชน	

จะช่วยให้เกิดการสื่อสารถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงที		 

ถือเป็นด่านสำคัญต่อการตอบสนองในการลดความเสี่ยงได้

อย่างทันท่วงที	ทำให้เกิดความเสียหายน้อยลง	อย่างไรก็ตาม

การเตรียมพร้อมป้องกัน	 (Preparedness)	 ล่วงหน้า	 ด้วย	 

วิธีการ	(Measures)	ต่างๆ	ที่เหมาะสมเพื่อบรรเทา	(Mitigation) 

หรือป้องกัน	(Prevention)	หรือลดความเสียหายจากปัจจัยเสี่ยง 

จึงเป็นแนวทางที่จำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อม	 

ล่วงหน้า	 เพื่อให้มีความสามารถในการรับมือที่มีประสิทธิภาพ 

เช่น	 การเตรียมอาหาร-น้ำสำรองล่วงหน้า	 มีกระบวนการ

อพยพที่ชัดเจน	การเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพสัตว์	มีโรงเรือน

รองรับสำหรับกักขังสัตว์ที่ปลอดภัย	 มีกิจกรรมการทำวัคซีน

ล่วงหน้า	 และระบบการรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยที่ทันท่วงที่		 
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อีกทั้งมีระบบข้อมูลสัตว์เพื่อการช่วยเหลือและชดเชยที่	 

เชื่อถือได้	เป็นต้น	กระบวนการเหล่านี้หากแต่เป็นกระบวนการ

ที่ เน้นการเตรียมความพร้อมและตอบสนองโดยชุมชน	 

เป็นฐาน	(Community-based	Preparedness	and	Responses) 

ที่มีธรรมาภิบาลที่ดี	(Good	Governance)	ร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ปศุสัตว์อำเภอ

หรือจังหวัด	ที่จะต้องทำงานในการสร้างความสามารถ	(Capacity) 

ให้เกิดแก่ชุมชนและระบบการผลิตสัตว์	

กระบวนการสร้างความยืนหยัดและระบบการเลี้ยงสัตว์

ในอนาคต 

	 การผลิตสัตว์ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะได้รับผล

กระ-ทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น	 ภาครัฐโดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(2550)	ได้ได้กำหนด

นโยบายให้การผลิตสัตว์และประมงอยู่บนพื้นฐานการพัฒนา

ที่สะอาด	(Clean	Development	Mechanism	:	CDM)	ที่ใส่ใจ

ด้านการลดภาวะโลกร้อน	ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของการผลิต	

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำ	 และทรัพยากร

ประมง	 รวมทั้งการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่	 โคเนื้อ	

โคนม	 สุกร	 สัตว์ปีก	 ที่ส่งผลต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก		 

การเพิ่มการจัดการระบบของเสียในภาคปศุสัตว์	 การจัดการ

ระบบการผลิตสัตว์ชนิดต่างๆ	 ที่อาจมีส่วนทำให้เกิดภาวะ

โลกร้อน	 ซึ่งจะมีผลต่อความมั่นคงทางอาหารของประชากร

ในอนาคต		

	 กระบวนการสร้างความสามารถของระบบการผลิต

สัตว์และลดความเปราะบาง	มีภาพอนาคต	มีกระบวนการดัง

ภาพที่	1	มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างระบบการผลิตสัตว์ให้สามารถ

ตอบสนองต่อการผลิตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน	 ที่ยืนหยัด	 หรือ	 

ยืดหยุ่น	 อยู่ได้โดยสามารถรองรับผลกระทบเพื่อลดความ	 

เสียหาย	ฟื้นฟูได้ด้วยตนเอง	ทำให้ระบบการผลิตคงอยู่ทำให้

ระบบการผลิตมีความเสี่ยงลดลง	(Risk	Reduction)	แนวทาง

การการพัฒนาดังกล่าวดำเนินการผ่านกระบวนการวิเคราะห์

ความเปราะบางและความสามารถของระบบการเลี้ยงสัตว์	

(Vulnerable	and	Capacity	Analysis	 (VCA))	ภายใต้กรอบ

ความเปราะบางทางด้านสังคม	ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านกายภาพ	

และด้านสิ่งแวดล้อม	 มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศลดลง	การวิเคราะห์ระบบผ่านการประยุกต์ใช้กระบวนการ

และเครื่องมือประเมินสภาวะชุมชนชนชทอย่างมีส่วนร่วม	

(Participatory	 Rural	 Appraisal	 :	 PRA)	 ภายใต้กรอบ  

หลักเกณฑ์ของความยืนหยัดของชุมชน	 (Community	

Resilience)	 ภายใต้กรอบที่เชื่อมโยงกรอบของการสร้าง

ความยืนหยัดของ	 UNISDR	 (2005)	 ที่กำหนดกรอบไว้		 

5	 ด้าน	 คือ	 1)	 การบริหารจัดการ	 2)	 ด้านเศรษฐกิจ-สังคม		 

3)	 ด้านการจัดการองค์ความรู้	 4)	 ด้านการจัดการทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ	 5)	 การจัดการความเสี่ยง	

สามารถประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ที่พัฒนาโดย	 IOTWS	 (2007)	

ภายใต้กรอบเดียวกัน	 ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์	 

การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ	 ที่มีมิติของความยืนหยัด		 

8	ด้าน	คือ	1)	ทางด้านการบริหารจัดการ	2)	ทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคม	 3)	 การจัดการทรัพยากร	 4)	 การใช้ที่ดินและ

โครงสร้างพื้นฐาน	 5)	 ความรู้พื้นฐานทางด้านความเสี่ยง		 

6)	 การแจ้งเตือนภัยและการอพยพ	 7)	 การตอบสนองต่อ

สภาวะฉุกเฉิน	 8)	 การฟื้นฟูความเสียหาย	 ผลที่ได้จาก	 

การประเมิน	 จะสามารถนำเสนอเป็นแผนภาพใยแมงมุม	

เป็นภาพรวมของระบบการผลิตที่มีมิติของระดับของความ

ยืนหยัดทั้ง	 8	 ด้าน	 การวางแผนพัฒนา	 อยู่บนความร่วมมือ

จากหน่วยงานรัฐ	 เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับต่างๆ	 กัน

กับชุมชน	 แผนงานหรือกิจกรรมต่างๆ	 เป็นการดำเนินงาน

โดยชุมชนเป็นฐาน	 ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาภาย

ใต้กรอบที่จะสร้างความยืนหยัดของระบบการเลี้ยงสัตว์ใน

ชุมชน	 ของผลการประเมินในทุกมิติจะบ่งบอกถึงระดับของ

ความยืนหยัดและความยั่งยืนของระบบการผลิตสัตว์ใน

อนาคตอย่างสมดุล	

ภาพที่ 1	 กระบวนการสร้างความยั่งยืนของระบบการเลี้ยง

สัตว์ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก	ในอนาคต	
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ภาพอนาคตของการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และระบบการเลี้ยงสัตว์ 
 ผลของความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางวิทยาศาสตร์
กับการเลี้ยงสัตว์	 ที่ทำให้ระบบการเลี้ยงสัตว์สูญเสียเอกลักษณ์
ที่เคยมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับวิถีของเกษตรกร
ทั่วไป	 ระบบการผลิตสัตว์ในภาพรวมในปัจจุบันจึงมีแนวโน้ม
ที่แยกออกจากวิถีชีวิตของเกษตรกรที่รวมถึงผลตอบแทน
ทางจิตใจและการใช้ประโยชน์ของผู้เลี้ยงสัตว์	 เป็นผลจาก
ความถดถอยของศิลปะในด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ขาดการสาน
ต่อและสืบทอดมายังปัจจุบันและไปสู่อนาคต	 การขาดความ
สมดุลดังกล่าวมีผลทำให้วัฒนธรรมในการเลี้ยงสัตว์เปลี่ยนไป 
และอาจจะสูญหายในอนาคต	 ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ-สังคมและระบบนิเวศ	 หนึ่งในหลายนโยบาย	 ใน
การสร้างสมดุลของวัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์ในสังคมให้คงอยู่	
คือ	 การสร้างความตระหนักและเพิ่มการอนุรักษ์พันธุกรรม
สัตว์พื้นเมือง	 และต้องอนุรักษ์ระบบการเลี้ยงสัตว์ในระดับ
ครัวเรือนและชุมชนควบคู่ไปด้วย	 การผลิตสัตว์ในระดับครัว
เรือนเป็นรากฐานของความมั่นคงในการดำรงชีพของของ
ชุมชน	(Chanthalukhana	and	Skunmun.	2002)	การพัฒนา	
การเลี้ยงสัตว์จึงต้องอยู่บนหลักคิดและใช้แนวทางของการ
เชื่อมโยงอดีตของการเลี้ยงสัตว์ที่มีมิติของความยืนหยัด	มั่นคง
และยั่งยืนสูงภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่มีมิติและ
วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 ในการกำหนด
ระบบการผลิตอย่างกลมกลืนเป็นรูปธรรม	 ตอบสนองต่อวิถี
การดำรงชีวิตของชุมชนชนบทและชุมชนเมือง	 ทำให้พลังใน
การขับเคลื่อนระบบการผลิตและการเลี้ยงสัตว์ในอนาคต	
ด้วยพลังของภูมิปัญญา	 ศิลปะ	 และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่
เหมาะสมและกลมกลืน	โดยพลังของเกษตรกร		

	 การสร้างความยั่งยืนของระบบการเลี้ยงสัตว์จึงอยู่

บนพื้นฐานของระบบนิเวศชุมชนและกระบวนการเรียนรู้	 

ด้วยประสบการณ์และการต่อยอดด้วยความรู้ที่เหมาะสม	 

จากภายนอก	 เป็นผลให้เกิดการปรับตัวและมีวิถีการผลิต		 

มีการถ่ายทอดคความรู้และทักษะการจัดการการผลิต	 

มีความสามารถในการตัดสินใจในเชิงสร้างสรรค์ต่อระบบและ

มีทัศนคติเชิงบวกต่อการพัฒนาด้านการผลิตสัตว์	 ให้ความ

สำคัญกับการผลิตของเกษตรกรรายย่อยมีระบบการผลิตที่

สอดคล้องกับทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากสัตว์ในท้องถิ่น 

ที่ตอบสนองต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหารใน

ระดับชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีมากสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม	(ภาพที่	2)		

แนวทางการปรับตัวของเกษตรกร โดยชุมชนเป็นฐาน

เพื่อความยืนหยัดและยั่งยืนในอนาคต 

	 ระบบการการผลิตสัตว์ผสมผสานได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ผลผลิตที่หลากหลาย	มีผลิตผลที่มีต้นทุน

การผลิตที่ต่ำมาก	 ช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลน

อาหารและรายได้ของครัวเรือน	ช่วยให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง

ได้อย่างแท้จริง	 กิจกรรมการพัฒนาจะต้องพิจารณาถึง	 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายทางด้านวิทยาศาสตร์

ในแต่ละระบบย่อย	 ต้องประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง

ระบบเพื่อเพิ่มการจัดการการผลิตให้สมดุล	 มีประสิทธิภาพ

ต่อต้นทุนการผลิตและมีประสิทธิผลในเชิงผลผลิตและ	 

ผลตอบแทนสูงสุดทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมการผลิตที่มี

ทั้งหมดในระบบ	 ความสำเร็จมีพื้น	 ฐานจากเกษตรกรจะต้อง

มีความรู้	 และมีทักษะที่หลากหลาย	 ความยั่งยืนของระบบ

การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรและชุมชนในอนาคตเกิดจาก

ความสามารถของผู้เลี้ยงสัตว์เละชุมชนในการบูรณาการใน

การจัดการกับความเปราะบาง	 ระบบการผลิตสัตว์ต่อปัจจัย

เสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 ทางด้านกายภาพ	 ทาง

ด้านสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้ระบบจะยืนหยัดอยู่ได้สามารถรับมือ

และทำให้ความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ	 ลดลง	 การปรับตัวของ

ผู้เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นอย่างมากต่อการรับมือและ

ป้องกันการเสียหายของระบบการผลิตโดยใช้ฐานของความ

ร่วมมือในชุมชน	 การพัฒนาความ	 สามารถของเกษตรกร

ด้านการเลี้ยงสัตว์จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนและท้าทาย	 

อย่างมาก	 เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องและมีระบบการผลิตสัตว์ที่

หลากหลาย	 โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในชุมชนซึ่งเป็น

ผู้ผลิตสัตว์กลุ่มใหญ่	เป็นฐานการผลิตที่สนับสนุนความมั่นคง

ทางด้านอาหารอย่างแท้จริง		
ภาพที่ 2	 ความสัมพันธ์ของศิลปะ	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 

ระบบและเป้าหมายของการเลี้ยงสัตว์	

เทคโนโลยี

การผลิตสัตว์

ศิลปะ	วัฒนธรรม	

สังคม	การเลี้ยงสัตว์

ระบบ

การเลี้ยงสัตว์

เป้าหมาย

1.	วัฒนธรรม

2.	สุนทรียภาพ

	 วิถีชีวิตและ

	 การเลี้ยงสัตว์

3.	ความมั่นคง

	 ทางด้าน

	 อาหาร

วิทยาศาสตร์การผลิตสัตว์
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การประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อ  

การพัฒนาเกษตรกร 

	 กระบวนการพัฒนาจึงต้องเริ่มโดยภาครัฐจะต้อง

กำหนดนโยบาย	 แผนงานและงบประมาณ	 รวมทั้งพัฒนา

ความสามารถของบุคคลากรของรัฐ	 ในการพัฒนาระบบการ

ให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีกลุ่มเกษตรกรที่มีความ

พร้อมทางด้านความรู้และทักษะ	 จะเป็นกำลังสำคัญในการ

พัฒนาระบบปศุสัตว์ของประเทศ	 รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษา

ด้านสัตวศาสตร์จากสถาบันการศึกษาระดับสูง	 การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ก็เช่นกันที่ต้องเน้นพื้นฐานความรู้

ทางวิทยาศาสตร์และทักษะด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างแท้จริง	

สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ผ่านวิถีดั้งเดิม

ที่เน้นการเลี้ยงสัตว์เบบผสมผสานและการผลิตสมัยใหม่ใน

เชิงอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูงขึ้น	 เน้นความ

เข้าใจในเชิงระบบการผลิตทั้งพืช-สัตว์-ประมง-ระบบนิเวศ-

เศรษฐกิจ-สังคม	 ผ่านการปฏิบัติจริงจากระบบการผลิตที่

หลากหลาย		

 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของ

ทักษะและองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างกลมกลืน	 สร้าง

ทัศนคติที่ดีและสร้างสรรค์ผ่านการกระบวนการตัดสินใจ	

(ภาพที่	3)	มีมิติที่มีธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของประสบการณ์	

(ภาพที่	 4)	 เกิดจากกระบวนการเรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์

และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยเสี่ยงจากธรรมชาติ

และมนุษย์	 ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสียหายของระบบการ

ผลิตในอนาคต	 ส่งผลให้เกิดกระบวนการปรับตัว	 การพึ่งพา

ตนเองและการดำรงอยู่ของเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรอย่างมาก	

นโยบายของรัฐกับการสร้างความยืนหยัดของการผลิต

สัตว์ในอนาคต 

	 กรมปศุสัตว์	 (2554)	 ได้กำหนดมีเป้าหมายหลักใน

การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรรายย่อย	 และสอดคล้อง

กับปัญหาการผลิตสัตว์และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก	

และโดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยง

สัตว์สำหรับเกษตรกรขึ้นผ่านการจัดทำแผนการพัฒนา	 

การเลี้ยงสัตว์แบบมีส่วนร่วม	 เพื่อให้เกษตรกรร่วมกัน	 

ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนแผนสู่การแก้ไขปัญหาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ของตนเองด้วยตนเอง	บนพื้นฐาน

ของทรัพยากรในท้อง	 ถิ่น	 และความต้องการของเกษตรกร	

ทั้งด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์	 ศักยภาพ

ของการพึ่งพาตนเอง	 มีเป้าหมายและเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จ

ที่กำหนดไว้ชัดเจนเพื่อให้ยุทธศาสตร์ได้รับการขับเคลื่อน	 

ในปี	 2554	 ดังนี้	 คือ	 1	 จังหวัด	 มี	 3	 ชนิดสัตว์ยุทธศาสตร์	

เป็นอย่างน้อย	ใน	1	อำเภอ	มี	1	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่

เข้มแข็ง	 เป็นอย่างน้อย	 1	 กลุ่มเกษตรกร	 มี	 3	 แหล่งเรียนรู้	 

ที่มีคุณภาพ	 เป็นอย่างน้อย	 1	 กลุ่มเกษตรกร	 มี	 1	 แผน/

โครงการพัฒนาตนเอง	มี	1	ผลสำเร็จ	ทั้งนี้การพัฒนาปศุสัตว์

และประมงจะมีการบูรณาการภายใต้กรอบแผนงาน	ภายใต้

แผนบรรเทาภาวะโลกร้อน	 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.	

2550)	

ความท้าทายของการพัฒนาระบบการผลิตสัตว์ 

	 การพัฒนาระบบของระบบการผลิตสัตว์ในระดับ

ชุมชนในปัจจุบันและอนาคตให้มีความยั่งยืนนั้น	 จะต้องเป็น

ระบบที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ชัดเจน	 ในทุก

ระดับทุกระบบการผลิต	 โดยคำนึงถึง	 อุปสงค์และอุปทานที่

ต้องเชื่อมโยงระบบการผลิตสัตว์ให้มากขึ้น	 การผลิตที่ขาด

ความเชื่อมโยงและเกินศักยภาพของระบบมัก	 จะไม่ยืนหยัด

ภาพที่ 4 กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์	ของ		Kolb’s 

Experiential	 Learning	 Cycle,	 ELC	 (Smith.	

2001)	

ภาพที่ 3	 กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์	

	 	 ประยุกต์จาก	Baartman	and	Brujin	(2011)	
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อยู่ได้มีผลทำให้เกิดความไม่ยั่งยืน	 เป็นสิ่งที่มักพบเห็นได้

เสมอดังนั้นระบบการผลิตสัตว์จึงต้องพิจารณาในเชิงพื้นที่	

หรือตามลักษณะของระบบนิเวศ	 เป็นต้น	 ขณะที่ระบบการ

ผลิตจะต้องมีรูปแบบเกษตรผสมผสาน	 เป็นเกษตรกรรมที่มี

ของเสียเป็นศูนย์	 (Zero	 Waste	 Agriculture)	 มีพื้นฐาน	 

การหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของผลพลอยได้	 เศษเหลือหรือ

ของเสียจากระบบการผลิต	 มุ่งเน้นให้มีการนำธาตุอาหาร

กลับเข้าสู่กระบวนการผลิต	มีประสิทธิภาพมากขึ้น	นอกจาก

นี้ยังก่อให้เกิดผลดีต่อการลดการเกิดมลภาวะเป็นพิษของ	 

สิ่งแวดล้อม	 หรือ	 มลพิษเป็นศูนย์	 (Zero	 Pollution)	 มากไป

กว่านั้นจะต้องเน้นการสร้างความเข้มแข็งในระดับครัวเรือน

ก่อนระดับชุมชนและระดับตำบลที่มีองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน	ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพัฒนาการดำรง

ชีวิตของประชาชน	 โดยทำงานร่วมกับประชาชน	 หน่วยงาน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 การพัฒนาระบบการผลิตจึงต้อง

พิจารณาในเชิงการผลิตและบริโภคในพื้นที่เป็นหลัก	 ระบบ

การผลิตจะดำรงอยู่ได้สอดคล้องกับการที่ผู้ผลิตมีความ

สามารถรับมือกับความเสี่ยงของระบบการผลิตได้		

สรุปผล

	 การสร้างความยืนหยัดของระบบการเลี้ยงสัตว์ใน

อนาคตจะต้องผสมผสานระบบและวิถีการเลี้ยงสัตว์ในอดีต

ผสานกับหลักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันที่สอด	 คล้องเหมาะสม

ต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ	 และระบบนิเวศ	 ให้สามารถปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงภายนอกและภายใน

ระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง	 ระบบการผลิตต้อง

สนับสนุนการบริโภคในท้องถิ่นอย่างเพียงพอ	ผ่านระบบการ

จัดการการผลิตระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคผ่านระบบอุปสงค์

และอุปทานทางด้านการตลาด	 ให้ความสำคัญต่อระบบการ

ผลิตสัตว์แบบผสมผสานเนื่องจากเป็นระบบที่ตอบสนองต่อ

การผลิตเพื่อความยืนหยัดของเกษตรกรและสร้างความ

มั่นคงทางด้านอาหารและการดำรงชีพได้ดี	 เป็นระบบการ

ผลิตที่มุ่งเน้น	ตอบสนองต่อนโยบายของโลกที่ให้ความสำคัญ

ต่อกลไกการพัฒนาที่สะอาด	 กระบวนการพัฒนาจึงต้องเน้น

การสร้างความสามารถของผู้เกี่ยวข้องทางด้านการเลี้ยงสัตว์

และระบบการผลิตอื่นๆ	 ให้มีความรู้และทักษะที่ก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงของวิธีการเลี้ยงสัตว์ที่สอดคล้องกับนโยบาย

และการเปลี่ยน	 แปลงอย่างมีทิศทาง	 ผ่านระบบการเรียนรู้

โดยประสบการณ์การบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่	ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	 ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา	 โดยความร่วม

มือของรัฐทุกระดับ	 สถาบันการศึกษา	 เอกชนและเกษตรกร	

จะทำให้วิถีเกษตรกรยืนหยัดอยู่ได้ในสภาวะวิกฤติทางด้าน

อาหารและการเปลี่ยนแปลงของโลก		
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การจำลองผลิตภาพการใช้น้ำในการผลิตข้าวนาปีเพื่อการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศแบบ A1B ในพื้นที่ราบเชียงใหม่-ลำพูน

Simulating Water-Use Productivity in Main Rice Production for The Adaptation Under 

A1B Climate Change Scenario in Chiang Mai-Lumphun Valley
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บทคัดย่อ

	 การใช้น้ำในการผลิตข้าวและไม้ผลเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ราบลุ่ม

เชียงใหม่-ลำพูนโดยเฉพาะภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่อาจจะเกิดตามภาพฉายอนาคต	 เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 

รายงานผลการจำลองผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อผลิตข้าวนาปีในพื้นที่ราบลุ่มเชียงใหม่-ลำพูนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ	A1B	ใช้โปรแกรม	CropDSS	เชื่อมโยงข้อมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศ	ECHAM5	ในช่วงปี	

ค.ศ.	 1980-2029	 และ	 2040-2069	 เข้ากับแบบจำลองข้าว	 CSM-CERES-rice	 ผลผลิตข้าวสารจากแบบจำลองลดลงจาก		 

3,044-2,725	 kg/ha	 (487-436	กิโลกรัมต่อไร่)	 เริ่มในปี	 ค.ศ.	 2020	การปรับตัวโดยจัดการน้ำและปุ๋ยไนโตรเจนอย่างเต็มที่จะให้

ผลผลิตลดลงจาก	6,463	เป็น	3,831	kg/ha	 (1,034	เป็น	613	กิโลกรัมต่อไร่)	และเมื่อมีการปรับตัวเป็นระบบการผลิตที่มีการใช้

น้ำให้ปุ๋ยยูเรีย	 62.5	 กิโลกรัมต่อไร่จะให้ผลผลิตลดลง	 4,956	 เป็น	 3,738	 kg/ha	 (793	 เป็น	 598	 กิโลกรัมต่อไร่)	 ตามลำดับ		 

อัตราการคายระเหยน้ำของข้าวนาปีตามเส้นโอกาสสะสมร้อยละ	 50	 อยู่ในช่วง	 454-465	 มม.	 น้ำต่อฤดูปลูก	 สรุปว่าการปรับตัว

โดยการผลิตข้าวที่มีการจัดการน้ำและปุ๋ยไนโตรเจนอย่างเต็มที่ทำให้น้ำหนักเมล็ดข้าวสารต่อปริมาณน้ำคายระเหยดีที่สุดเมื่อ

เทียบกับวิธีการอื่นที่ใช้ในการจำลอง	 และแนวทางนี้สามารถนำใช้ในการศึกษาการใช้น้ำในการผลิตข้าวนาปีและนาปรังทั้ง

ประเทศได้หากมีข้อมูลและบุคลากร	

คำสำคัญ :	CropDSS	/	CSM-CERES-Rice	model	/	DSSATv4.5	/	ผลิตภาพการใช้น้ำทางกายภาพ 

ABSTRACT

	 Water	 use	 in	 the	 production	 of	 rice	 and	 fruit	 trees	 plantation	 is	 an	 important	 aspect	 for	 the	 expanding	

economic	and	social	of	Chiang	Mai-Lamphun	Valley,	especially	under	the	climate	change	scenarios.	This	paper	aims	

to	 report	 our	 findings	 about	 physical	 water	 productivity	 for	main	 season	 rice	 crop	 in	 the	 valley	 under	 A1B	CO
2
 

scenario.	We	used	the	CropDSS	shell	 to	 link	climate	data	from	the	ECHAM5	climate	model	during	1980-2029	and	

2040-2069	with	the	CSM-CERES-rice	model.	Simulated	milled	rice	yield	decreased	from	3,044	to	2,725	kg/ha	during	

the	simulated	period.	Beginning	 in	2020,	with	an	adaptation	of	 fully	managed	water	and	nitrogen	chemical	 fertilizer	



108
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

main	 rice	production	practice,	 simulated	milled	 rice	 yield	decreased	 from	6,463	 to	3,831	kg/ha.	Using	10	kg/ha	of	

urea	 adaptation	 practice	 simulated	 milled	 rice	 yield	 will	 be	 decreased	 from	 4,956	 to	 3,738,	 respectively.	

Evapotranspiration	at	50	percent	cumulative	probability	ranged	between	454-465	mm	per	season.	We	concluded	that	

an	 adaptation	 of	 fully	 managed	 water	 and	 nitrogen	 chemical	 fertilizer	 main	 rice	 production	 practice	 in	 Chiang		 

Mai-Lumphun	valley	is	the	best	practice	under	A1B	CO
2
	emission	scenario	and	the	approach	may	be	used	to	study	

the	physical	water	productivity	for	main	and	off-season	rice	crops	of	the	whole	country	providing	that	the	data	set	and	

trained	staff	is	available.	

Keywords :	CropDSS	/	CSM-CERES-Rice	model	/	DSSATv4.5	/	Physical	Water	Productivity	

บทนำ 

	 ข้าวเป็นพืชอาหารที่มีอัตราการใช้น้ำสูงที่สุดเป็น

อันดับสองเมื่อเทียบกับพืชอาหารอื่นๆ	 ตลอดระยะเวลาการ

ผลิตในแปลงผลิต	 การศึกษาพบว่าต้องใช้น้ำ	 1,480;	 1,432;	

1,150;	 1,000	 ลิตร	 ในการผลิตข้าวสาลี	 ข้าวนาปี	 ข้าวโพด

และข้าวบาร์เลย์	 1	 กิโลกรัม	 ตามลำดับ	 แต่เมื่อพิจารณา	 

การขังน้ำในแปลงนาตลอดฤดูปลูกพบว่าต้องใช้น้ำ	 2,500	

ลิตรในการผลิตข้าว	 1	 กิโลกรัม	 (Bouman.	 2009)	 ประกอบ

การความเสี่ยงต่อการขาดน้ำและความต้องการใช้น้ำในภาวะ

ที่ภูมิอากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจึงต้องมีการเตรียม

การเพื่อการปรับตัวของระบบการผลิตเน้นการจัดการน้ำ	

การจัดการน้ำในแปลงนาน้ำขังภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศมีผู้ศึกษาเป็นจำนวนมาก	 (Ali	 and	Talukder.	 2008)	

ในต่างประเทศ	แต่ยังไม่มีศึกษาในประเทศไทย	

วัตถุประสงค์  

	 วัตถุประสงค์ของบทความนี้ เพื่อรายงานผลการ

ศึกษาการจำลองการใช้น้ำของการผลิตข้าวนาปีโดยแบบ

จำลองข้าวเพื่อการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โลกตามภาพฉายอนาคตการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แบบ	A1B	ของแบบจำลองภูมิอากาศ	ECHAM5	 ในระหว่าง

ปี	 ค.ศ.	 1980-2010	 และช่วงอนาคตระหว่างปี	 ค.ศ.	 2011-

2020	และ	2040-2069	

วิธีการศึกษา 

ผลิตภาพการใช้น้ำของข้าว 

 ผลิตภาพการใช้น้ำของข้าว	(Rice	Water	Productivity) 

สามารถแสดงได้อย่างน้อย	3	รูปแบบ	ได้แก่		

	 1.	 ผลิตภาพการใช้น้ำทางกายภาพ	(Physical	Water	

Productivity)	 มีหน่วยวัดเป็น	 kg/m3	 หรือ	 kg/mm	 แสดง

กิโลกรัมของผลผลิตต่อหน่วยของน้ำที่ใช้ในการผลิตหนึ่ง

หน่วยอาจจะมีหน่วยวัดเป็นลูกบาศก์เมตรหรือมิลลิเมตรของ

น้ำฝนหรือน้ำชลประทานหรือปริมาณน้ำผ่านกระบวนการ

คายระเหยที่ใช้ในการผลิต	

	 2.	 ผลิตภาพการใช้น้ำทางเศรษฐกิจ	 (Economic	

Water	 Productivity)	 มีหน่วยวัดเป็น	 Baht/m3	 แสดงผล

ตอบแทนที่ได้รับจากผลผลิตต่อหน่วยของน้ำที่ใช้ในการผลิต

หนึ่งหน่วย	

	 3.	 ผลิตภาพการใช้น้ำทางสังคมและสภาพแวดล้อม	

(Social	and	Environmental	Water	Productivity)	มีหน่วยวัด

เป็น	Baht/m3	แสดงผลตอบแทนทางสังคมและสภาพแวดล้อม

ที่ได้รับจากผลผลิตต่อหน่วยของน้ำที่ใช้ในการผลิตหนึ่ง

หน่วย	ในหลายกรณีเป็นการวัดที่ซับซ้อน	

	 การศึกษาครั้งนี้	 ใช้ผลิตภาพการใช้น้ำทางกายภาพ

เป็นดัชนีเพื่อเปรียบเทียบผลการจำลองผลิตภาพการใช้น้ำ

ในการผลิตข้าวนาปีเพื่อการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศแบบ	 A1B	 ในพื้นที่ราบเชียงใหม่-ลำพูน	 โดยใช้

แบบจำลองข้าว	CSM-CERES-Rice	model	ระหว่างปี	ค.ศ.	

1980-2010;	 2011-2029;	 และ	 2040-2069	 ตามข้อมูลภูมิ

อากาศจากแบบจำลองภูมิอากาศ	ECHAM5	

แบบจำลองข้าว 

	 แบบจำลองข้าว	 CSM-CERES-rice	 (Crop	 System	

Model-Crop-Environment	 Resource	 Synthesis-Rice	

model)	 ในโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตร	 (Decision	Support	System	

for	 Agrotechnology	 Transfer	 version	 4.5:	 DSSATv4.5)	

ซึ่งมีการทดสอบในประเทศไทยในระบบนิเวศน์การผลิตข้าว
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ที่หลากหลาย	 เป็นโปรแกรมที่ออกแบบให้จำลองพลวัตของ

คาร์บอนในพืช	 พลวัตของน้ำและไนโตรเจนในดินและในพืช	

พลวัตของการย่อยสะลายของเศษซากพืช	 แต่ไม่มีพลวัตของ

ธาตุอาหารอื่นๆ	 และไม่มีพลวัตของโรคแมลงในระบบการ

ผลิตข้าว	 แบบจำลองข้าวต้องการข้อมูลกาลอากาศรายวัน

ประกอบด้วยรังสีดวงอาทิตย์	 อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด	 และ

ปริมาณน้ำฝน	 ข้อมูลดินตามชั้นความลึก	 ข้อมูลพันธุกรรม

ของข้าวในด้านพัฒนาการและการเติบโต	 และข้อมูลการ

จัดการผลิตข้าวประกอบด้วยพันธุ์ข้าว	วันปลูกและการปลูกข้าว 

การให้ปุ๋ยเคมี	 การให้น้ำชลประทาน	 การจัดการเศษซากพืช

ก่อนปลูกข้าว	 และเก็บเกี่ยว	 แบบจำลองคำนวณผลิตภาพ

การใช้น้ำทางกายภาพ	 (Physical	Water	 Productivity;	 kg	

Rice	 per	 mm	 of	 Rainfall)	 คำนวณค่าการคายระเหยตาม

สมการของ	FAO-56	(Allen	et	al.	1997)		

	 การศึกษาครั้งนี้	 ทำการเปรียบเทียบการผลิตข้าว

ตามปกติ	 (A3)	 ซึ่งเป็นการผลิตข้าวนาปีแบบอาศัยน้ำฝน	 

และไม่มีการใช้ปัจจัยการผลิตด้านปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์		 

(No	 input)	 และการปรับตัว	 2	 แนวทางเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเริ่มตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2020-2069	 เพื่อ

รักษาระดับผลผลิตข้าวที่มีการจำลองโดยแบบจำลอง	 ได้แก่	

1)	 การยกระดับสภาพการผลิตข้าวนาปีด้วยวิธีการจัดการน้ำ

โดยระบบชลประทานรูปแบบต่างๆ	 และมีการจัดการธาตุ

ไนโตรเจนอย่างดีเหมาะสมต่อระยะพัฒนาการของข้าวหลาก

หลายพันธุ์	 (A2)	 และ	 2)	 การยกระดับสภาพการผลิตข้าว

นาปีด้วยวิธีการจัดการน้ำโดยระบบชลประทานรูปแบบ	 

ต่างๆ	และมีการจัดการธาตุไนโตรเจนโดยใช้ปุ๋ยยูเรียในอัตรา	

10	กก	Urea	ต่อไร่	(A4)	

แบบจำลองภูมิอากาศ ECHAM5 ภาพฉายอนาคตการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ A1B 

	 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกตามภาพฉายอนาคต

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ	 A1B	 หมายถึงภาวะที่

ประชากรโลกเป็น	7.5,	8.7,	7.1	พันล้านคนในปี	ค.ศ.	2020,	

2050,	 2100	 ตามลำดับ	 (ตารางที่	 1)	 เมื่อเทียบกับช่วงปี	

ค.ศ.	 1990	 การเพิ่มขึ้นของประชากรตามการคาดการณ์จะ

ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากมายและลด

สัดส่วนของรายได้ต่อหัวประชากรระหว่างประเทศที่พัฒนา

และประเทศที่กำลังพัฒนา	 ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของระดับ

ก๊าซเรือนกระจกทุกชนิด	 ประเด็นสำคัญได้แก่การเพิ่มขึ้น

ของระดับอุณหภูมิอากาศในปี	 ค.ศ.	 2100	 ใช้ฐานข้อมูลภูมิ

อากาศที่ได้ร่วมกับแบบจำลองข้าวโดยโปรแกรมเชื่อมโยง	

CropDSS		

ตารางที่ 1	 ภาพฉายอนาคตการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ	A1B	

ลักษณะสำคัญ	 1990	 2020	 2050	 2100	

ประชากรโลก	 5.3	 7.5	(7.2-7.6)	 8.7	(8.3-8.7)	 7.1	(7.0-7.7)	

ผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก	 21	 56	(48-61)	 181	(120-181)	 529	(340-536)	

สัดส่วนของรายได้ต่อหัวประชากร	ประเทศพัฒนา	

แล้ว:ประเทศกำลังพัฒนา	

16.1	 6.4	(5.2-9.2)	 2.8	(2.4-4.0)	 1.6	(1.5-1.7) 

การปลดปล่อย	CO
2
	จากพลังงานฟอสซิล		

(Gt	C	ต่อปี)	

6.0	 12.1	(8.7-14.7)	 16.0	(12.7-25.7)	 13.1	(12.9-18.4)	

การปลดปล่อย	CO
2
	จากการใช้ที่ดิน		

(Gt	C	ต่อปี)	

1.1	 0.5	(0.3-1.6)	 0.4	(0.0-1.0)	 0.4	(-2.4-2.2)	

การปลดปล่อย	CH
4
	(Mt	CH

4
	ต่อปี)	 310	 421	(400-444)	 452	(452-636)	 289	(289-640)	

การปลดปล่อย	N
2
O	(Mt	N

2
O	ต่อปี)	 6.7	 7.2	(6.1-9.6)	 7.4	(6.3-14.3)	 7.0	(5.8-17.2)	

Temperature	change	(oC	at	2090-2099	relative	to	1980-1999)	 2.8	(1.7-4.4)	

แหล่ง:	IPCC	(2000). 
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ผลการศึกษา 

การใช้ที่ดินช่วงปี พ.ศ. 2523-2552 (ค.ศ. 1980-2009) ใน

ที่ราบลุ่มเชียงใหม่-ลำพูน 

	 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนครอบคลุม

พื้นที่รวม	 15.3	 ล้านไร่	 คิดเป็นร้อยละ	 14.5	 และ	 4.8	 ของ

พื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ประเทศไทย	 ตามลำดับ	 พื้นที่รวม

ของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนดังกล่าวร้อยละ	 70.6	 เป็น

พื้นที่ป่าไม้	 ที่ เหลือร้อยละ	 12.6	 และ	 9.4	 เป็นพื้นที่

การเกษตรและพื้นที่ไม่สามารถจำแนกประเภทได้	 หรือ	 

มีพื้นที่รวมเป็น	 1.94	 และ	 1.45	 ล้านไร่	 ตามลำดับ	 พื้นที่

การเกษตรในช่วงปี	 พ.ศ.	 2523-2552	 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 

จากร้อยละ	 10.7	 เป็นร้อยละ	 12.6	 ของพื้นที่รวมของ	 

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน	(ตารางที่	2)	อย่างไรก็ตาม 

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2543	 พื้นที่นามีแนวโน้มลดลงโดยคาดว่า	 

มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้นซึ่งมีแนวโน้ม	 

เพิ่มขึ้น	ในปี	พ.ศ.	2552	จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนมี

พื้นที่นาและพื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้นรวม	744,044	และ	790,450	ไร ่

ตามลำดับ	 คิดเป็นร้อยละ	 80	 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด	

การจัดสรรน้ำให้เหมาะสมต่อระบบการผลิตข้าวและไม้ผล	 

ไม้ยืนต้นจึงมีความสำคัญและสนับสนุนการเติบโตด้าน

เศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองจังหวัด	

ระดับอุณหภูมิในฤดูการผลิตข้าวนาปี 

	 ในช่วงฤดูการปลูกข้าวนาปีที่ใช้ในแบบ	 จำลองข้าว

ในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูนค่าเฉลี่ยอุณหภูมิอากาศสูงสุดและต่ำ

สุดรายวันที่โอกาสร้อยละ	 50	 ของพื้นที่ในแต่ละช่วงการ

จำลอง	 10	 ปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 (ตารางที่	 3)	

อุณหภูมิสูงสุดรายวันเพิ่มจาก	29.20	oC	ในปี	ค.ศ.	1980-89	

เป็น	 32.72	 oC	 ในปี	 ค.ศ.	 2060-69	 และอุณหภูมิต่ำสุดราย

วันเพิ่มจาก	19.98	oC	ในปี	ค.ศ.	1980-89	เป็น	22.18	oC	ใน

ปี	 ค.ศ.	 2060-69	 การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศดังกล่าว	 

ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตข้าว	 (Yoshida.	 1981;	 Islam	 and	

Morison.	1992)	การทดลองของ	Baker	et al	(1992)	พบว่า

ผลผลิตข้าวสารลดลงร้อยละ	7-8	ทุกๆ	1	oC	ในงานทดลองที่

มีการเพิ่มอุณหภูมิช่วง	 28/21/25	 เป็น	 34/27/31	 oC	

(อุณหภูมิกลางวันตุ้มแห้ง/อุณหภูมิกลางคืนตุ้มแห้ง/อุณหภูมิ

น้ำในนา)	

	 ระดับอุณหภูมิอากาศที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่องระหว่างปี	 ค.ศ.	 1980-2069	 ดังกล่าวส่งผลให้แบบ

จำลองข้าวคำนวณอายุข้าวสั้นลงในทุกสภาพการผลิตข้าว

ด้วยวิธีการจัดการทั้งสามวิธีการ	 ได้แก่	 สภาพการผลิตข้าว

นาปีวิธีการอาศัยน้ำฝนและไม่ใช้	 input	 สภาพการผลิตข้าว

นาปีวิธีการจัดการน้ำและธาตุไนโตรเจนอย่างดี	 และสภาพ

การผลิตข้าวนาปีวิธีการใช้น้ำและ	 10	 กก	 Urea	 ต่อไร่	

(ตารางที่	 4)	 จุดที่น่าสนใจได้แก่การลดลงของช่วงอายุข้าว

ระหว่างออกดอกถึงระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยามีจำนวนวัน

ลดลงเฉลี่ย	 9-10	 วันจากการจัดการผลิตข้าวนาปีทั้งสามวิธี

การในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน	

ตารางที่ 2	 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่ราบลุ่มเชียงใหม่-ลำพูน	

แหล่ง:	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	(2526,	2536,	2545,	2553)	

เนื้อที่	(ไร่) 2523 2533 2543 2552 แนวโน้ม

ทั้งหมด	=	ป่าไม้+การเกษตร	 	 15,383,087 	 15,383,087 	 15,383,087 	 15,383,087

ป่าไม้ 	 12,284,919 	 10,866,898 	 11,983,500 	 11,991,204

ทางการเกษตร 	 1,653,115 	 1,909,517 	 1,886,043 	 1,944,400

-	ที่อยู่อาศัย 	 77,954 	 118,592 	 73,801 	 97,687

-	ที่นา 	 1,162,932 	 1,127,454 	 775,438 	 744,044

-	พืชไร่ 	 228,830 	 244,678 	 196,939 	 211,265

-	ไม้ผลไม้ยืนต้น 	 140,809 	 314,286 	 703,024 	 790,450

-	ไม้ดอกไม้ประดับ 	 19,954 	 84,508 	 86,211 	 76,570

-	ที่เลี้ยงสัตว์ 	 2,590 	 4,436 	 5,009 	 7,284

-	ที่รกร้าง 	 14,627 	 12,406 	 22,365 	 13,063

-	อื่นๆ 	 5,419 	 3,157 	 3,292 	 4,037

นอกการเกษตร 	 1,455,053 	 2,606,672 	 1,513,544 	 1,447,483
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การจำลองการผลิตข้าวนาปี 

 สำหรับสภาพการผลิตข้าวนาปีวิธีการอาศัยน้ำฝน

และไม่ใช้	 input	 ผลผลิตข้าวสารซึ่งมีน้ำหนักประมาณร้อยละ	

68-70	 ของน้ำหนักข้าวเปลือกทั้งเมล็ดคำนวณโดยแบบ

จำลองข้าวมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยระหว่างปี	ค.ศ.	1980-2069 

กล่าวคือลดลงจาก	 487	 เป็น	 436	 กิโลกรัมข้าวสารต่อไร่		 

การผลิตในสภาพนี้ข้าวมีอายุสั้นกว่าการผลิตสภาพ	A2	 และ	

A4	เล็กน้อย	

ช่วงปี	ค.ศ.	 อุณหภูมิสูงสุด	 อุณหภูมิต่ำสุด	

 ----------------------------------	องศาเชลเซียล	------------------------------	

1980-89	 29.20	(27.65-30.63)	 19.98	(18.34-21.48)	

2020-29	 30.26	(28.76-31.77)	 19.35	(20.98-22.59)	

2060-69	 32.72	(30.98-34.28)	 22.18	(23.93-25.54)	

ตารางที่ 3	 อุณหภูมิในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูนที่โอกาสร้อยละ	50	และ	(ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด)	ในแต่ละช่วงการจำลอง	10	ปี	

	 การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เริ่มตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2020-2069	เพื่อรักษาระดับผลผลิตข้าวที่มี

การจำลองโดยแบบจำลองในการศึกษาครั้งนี้ตามผลิตการ

สภาพข้าวแบบ	 A2	 และ	 A4	 นั้นทำให้สามารถยกระดับ

ผลผลิตข้าวนาปีได้เป็น	1,034	และ	793	กิโลกรัมข้าวสารต่อ

ไร่	 ตามลำดับ	 แต่มีแนวโน้มลดลงเป็น	 613	 และ	 598	

กิโลกรัมข้าวสารต่อไร่	ตามลำดับ	(ตารางที่	5) 

ช่วงปี	ค.ศ. ปักดำ-ออกดอก ปักดำ-สุกแก่ ออกดอก-สุกแก่

-------------------------	จำนวนวัน	---------------------------

สภาพการผลิตข้าวนาปีวิธีการอาศัยน้ำฝนและไม่ใช้	input	(A3)

1980-89 75	(68-81) 112	(103-126) 37	(35-45)

2020-29 72	(68-79) 104	(97-118) 32	(29-39)

2040-49 68	(63-74) 98	(91-108) 30	(28-34)

2060-69 64	(59-70) 91	(84-101) 27	(25-31)

สภาพการผลิตข้าวนาปีวิธีการจัดการน้ำและธาตุไนโตรเจนไม่ขาดอย่างดี	(A2)

1980-89 75	(68-81) 112	(103-126) 37	(35-45)

2020-29 72	(68-79) 108	(100-118) 36	(32-39)

2040-49 64	(59-70) 100	(91-108) 36	(32-38)

2060-69 64	(59-70) 92	(86-101) 28	(27-31)

สภาพการผลิตข้าวนาปีวิธีการจัดการน้ำและธาตุไนโตรเจนไม่ขาดอย่างดี	(A2)

1980-89 75	(68-81) 112	(103-126) 37	(35-45)

2020-29 72	(68-79) 108	(100-118) 33	(30-39)

2040-49 64	(59-74) 100	(91-108) 31	(28-34)

2060-69 64	(59-70) 92	(86-101) 28	(27-31)

ตารางที่ 4	 จำนวนวันปักดำ-ออกดอก	 และปักดำ-สุกแก่ของข้าวในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูนที่โอกาสร้อยละ	 50	 และ	 (ค่าต่ำสุด–	 

ค่าสูงสุด)	ในแต่ละช่วงการจำลอง	10	ปี	ในสภาพการผลิตข้าวสามวิธีการ	
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ตารางที่ 5	 ผลผลิตเมล็ดข้าวสาร	0%	ความชื่นที่โอกาสร้อยละ	50	และ	(ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด)	ในแต่ละช่วงการจำลอง	10	ปี	

การจัดการน้ำและธาตุไนโตรเจน
ช่วงปี	ค.ศ.

ไม่ใช้	input ให้น้ำและ	N	ไม่ขาด ใช้น้ำและ	10	กก	Urea	ต่อไร่

----------------------------	กิโลกรัมเมล็ดข้าวสารต่อไร่	----------------------------

1980-89 487	(294-942) - -

1990-99 486	(295-942) - -

2000-09 490	(297-960) - -

2010-19 486	(296-961) - -

2020-29 491	(296-959) 1,034	(742-1,240) 793	(516-91,184)

2040-49 490	(291-947) 876	(551-1,114) 757	(499-1,105)

2060-69 436	(257-846) 613	(317-878) 598	(306-872)

การปรับตัวและการใช้น้ำในการผลิตข้าวช่วงปี ค.ศ. 

2020-2069 

	 การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เริ่มตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2020-2069	เพื่อรักษาระดับผลผลิตข้าวที่มี

การจำลองโดยแบบจำลองตามสภาพผลิตการข้าวนาปีแบบ	

A2	 และ	 A4	 นั้นทำอัตราการคายระเหยน้ำตามวิธีการของ	

Allen	et	al	(1998)	ของข้าวนาปีที่โอกาสร้อยละ	50	ในแต่ละ

ช่วงการจำลอง	 10	 ปีมีค่าใกล้เคียงกันกล่าวคืออยู่ในช่วง	

454-474	มิลลิเมตรของน้ำต่อฤดูการผลิต	(ตารางที่	6)	อัตรา

นี้ต่ำกว่าค่าที่แนะนำโดยไสว	 (n.d.)	 แต่ใกล้เคียงกับค่าที่

คำนวณโดยปัญญา	 (2548)	 แสดงว่าการผลิตข้าวนาปีตาม

การปรับตัวแบบ	 A2	 และ	 A4	 มีการใช้น้ำในอัตราเดียวกับ

การผลิตแบบอาศัยน้ำฝนและไม่มีการจัดการธาตุอาหารข้าว

หรือแบบ	A3	

	 อย่างไรก็ตาม	การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศตามสภาพผลิตการข้าวนาปีแบบ	 A2	 และ	 A4		 

ดังกล่าวมีน้ำหนักเมล็ดข้าวสารต่อปริมาณน้ำคายระเหยที่

โอกาสร้อยละ	 50	 มากกว่าการผลิตข้าวในสภาพ	 A3	 แต่มี

แนวโน้มลดลงระหว่างปี	ค.ศ.	2020-2069	(ตารางที่	7) 

 การจัดการน้ำและธาตุไนโตรเจน	
ช่วงปี	ค.ศ.	

ไม่ใช้	input	 ใช้น้ำและ	N	ไม่ขาด	(A2)	 ใช้น้ำและ	10	กก	N	ต่อไร่	(A4)	

 -------------------------------	มม.	ต่อฤดู	-------------------------------	

1980-89	 474	(378-535)	 -	 -	

1990-99	 458	(360-510)	 -	 -	

2000-09	 458	(361-508)	 -	 -	

2010-19	 458	(366-516)	 -	 -	

2020-29	 463	(368-516)	 465	(371-505)	 460	(368-507)	

2040-49	 457	(351-511)	 457	(351-505)	 457	(351-508)	

2060-69	 454	(338-513)	 455	(338-510)	 455	(339-510)	

 

ตารางที่ 6		อัตราการคายระเหยน้ำของข้าวนาปีที่โอกาสร้อยละ	50	และ(ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด)	ในแต่ละช่วงการจำลอง	10	ปี	
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การจัดการน้ำและธาตุไนโตรเจน
ช่วงปี	ค.ศ.

ไม่ใช้	input ใช้น้ำและ	N	ไม่ขาด	(A2) ใช้น้ำและ	10	กก	N	ต่อไร่	(A4)

---------	กิโลกรัมเมล็ดข้าวสารต่อไร่	ต่อ	มม.	อัตราการคายระเหยน้ำ	---------

1980-89 2.41	(1.27-4.58) - -

1990-99 2.47	(1.32-4.63) - -

2000-09 2.42	(1.30-4.49) - -

2010-19 2.48	(1.32-4.50) - -

2020-29 2.45	(1.32-4.46) 4.56	(3.75-5.18) 3.56	(2.57-4.93)

2040-49 2.42	(1.33-4.18) 3.94	(3.00-4.64) 3.39	(2.62-4.57)

2060-69 2.17	(1.34-3.72) 2.94	(1.80-3.96) 2.81	(1.74-3.94)

/1	ข้าวสารมีน้ำหนักประมาณ	68-70%	ของข้าวเปลือก		

ที่มา	:	http://www.brrd.in.th/rkb2/postharvest/index.php-file=content.php&id=6.htm)	

ตารางที่ 7	 น้ำหนักเมล็ดข้าวสาร/1	 ต่อปริมาณน้ำคายระเหยที่โอกาสร้อยละ	 50	 และ	 (ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด)	 ในแต่ละช่วง	 

การจำลอง	10	ปี	

วิจารณ์และสรุปผล 

	 การจำลองการใช้น้ำของการผลิตข้าวนาปีในพื้นที่

เชียงใหม่-ลำพูนโดยแบบจำลองข้าวเพื่อการปรับตัวภายใต้

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกตามภาพฉายอนาคตการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ	 A1B	 ของแบบจำลอง	 

ภูมิอากาศ	 ECHAM5	 ในระหว่างปี	 ค.ศ.	 1980-2019	 และ

ช่วงอนาคตระหว่างปี	 ค.ศ.	 2020-2069	 พบว่าอายุข้าวนาปี	 

มีแนวโน้มสั้นลงประมาณ	 9-10	 วัน	 เนื่องจากค่าเฉลี่ย

อุณหภูมิอากาศสูงสุดและต่ำสุดรายวันของพื้นที่ศึกษาใน

แต่ละช่วงการจำลอง	 10	 ปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

ในระหว่างปี	ค.ศ.	1980-2069	ในกรณีที่ไม่มีการปรับตัวน้ำหนัก

ข้าวสารคำนวณโดยแบบจำลองข้าวมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย	

การปรับตัวในการผลิตข้าวนาปีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศเริ่มตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2020-2069	 ตามผลิตการสภาพ

ข้าวแบบ	 A2	 และ	 A4	 นั้นทำให้สามารถยกระดับผลผลิต	 

ข้าวนาปีแต่มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน	 และสัดส่วนของน้ำหนัก

เมล็ดข้าวสารต่อปริมาณน้ำคายระเหยที่โอกาสร้อยละ	 50	

มากกว่าการผลิตข้าวในกรณีที่ไม่มีการปรับตัว	 การปรับปรุง

และการทดสอบแบบจำลองข้าวและการสร้างฐานข้อมูล	 

ภูมิอากาศ	 ฐานข้อมูลดินมีความสำคัญต่อการศึกษาตาม

แนวทางนี้และมีศักยภาพในการนำใช้เพื่อการศึกษาการปรับตัว

ของการผลิตข้าวนาปีและการใช้น้ำเพื่อการผลิตข้าวในระดับ
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บทคัดย่อ

 ระบบการปลูกพืชเขตอาศัยน้ำฝน	 ของภาคเหนือตอนบน	 ในแต่ละบริเวณ	 แตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ	 และ

ทรัพยากรน้ำฝน	 การวิเคราะห์ปริมาณฝนทำให้ทราบรูปแบบการกระจายตัวและช่วยในการตัดสินใจคัดเลือกพืช	 มาปลูกร่วม

ระบบได้	 การวิเคราะห์โอกาสที่จะมีฝนตกและทิ้งช่วง	 ในบริเวณภาคเหนือตอนบน	 โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวันย้อนหลัง		 

20	ปี	 (พ.ศ.	2534	-	2553)	ของสถานีตรวจวัดฝนต่างๆ	ทั่วภาคเหนือตอนบน	รวม	98	แห่งจากกรมอุตุนิยมวิทยา	มาวิเคราะห์	

พบว่า	ค่าเฉลี่ยฝนรายปีในรอบทศวรรษหลัง	พ.ศ.	2544	-	2553	ส่วนใหญ่มีค่าเพิ่มขึ้นกว่าทศวรรษแรก	พ.ศ.	2534	-	2543	ฝนเฉลี่ย

รายปีทศวรรษที่	2	(พ.ศ.	2544	-	2553)	มีค่าอยู่ระหว่าง	792	-	2,647	มม./ปี	เฉลี่ย	1,297	มม.	ซึ่งมากกว่าทศวรรษแรก	94	มม.	

โดยฝนมากกว่า	1600	มม./ปี	กระจายครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของภาคบริเวณจังหวัดเชียงรายและทางตอนเหนือ

ของจังหวัดพะเยาและน่านมากขึ้น	 โอกาสที่จะมีฝนตก	 5	 มม./สัปดาห์	 มีค่าตั้งแต่	 0-100	 นับสัปดาห์ที่มีค่าโอกาสตั้งแต่	 70%		 

ขึ้นไป	เป็นสัปดาห์ที่มีฝนตก	สัปดาห์เริ่มต้นฤดูฝนเร็วที่สุดคือที่สัปดาห์ที่	12	ที่สถานีอากาศเกษตรน่าน	สถานีอื่นๆ	ส่วนใหญ่เริ่ม

ฤดูฝนในสัปดาห์ที่	16-20	การสิ้นสุดฤดูฝนเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่	37	ไปจนถึงสัปดาห์ที่	44	ฤดูฝนที่ยาวนานจะช่วยขยายระยะเวลา

ฤดูเพาะปลูกในเขตอาศัยน้ำฝนได้	จนสามารถปลูกพืชมากกว่า	1	ครั้ง/ปี	 เช่นระบบข้าวโพด	–	ถั่วลิสง	ข้าวโพด	–	ถั่วเหลืองใน

สภาพไร่	หรือระบบข้าวไร่	+	ถั่วลอด	ปลูกแซมในยางพาราบนที่ดอนอาศัยน้ำฝนเป็นต้น	

คำสำคัญ :	โอกาสฝนตก	/	ฝนทิ้งช่วง	/	ภาคเหนือตอนบน	

ABSTRACT

 Rainfed	cropping	system	in	the	upper	north	were	varie	due	to	topography	and	rainfall	resource	Rinfall	analysis	

will	show	rain	disdribution	pattern	and	 farmer	can	select	crop	suitable	 for	 rainfed	cropping	system.	An	analysis	on	

probability	of	 rainfall	and	dry	spell	 in	 the	upper	north	and	changing	 throughout	 the	decade.	We	have	used	 the	20	

years	daily	rainfall	data	(year	1990-2010)	from	98	rainfall	stations	achieved	at	 the	Thai	Meteorological	Department.	

The	result	showed	that	during	analysis	period	(2001-2010)	gave	annual	rainfall	mean	as	792	–	2,647	mm./year	that	

higher	than	year	1990	–	2000	about	94	mm.	The	upper	north	area	can	divide	to	4	class	of	amount	of	rainfall	highest	
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class	 (>1,600	mm/year)	appear	at	northeast	of	Chiang	Rai,	 north	of	Phayao	and	Nan	province.	The	probability	of	

weekly	rainfall	of	each	stations	were	used	a	criteria	as	ICRISAT	standard	that	set	5	mm/week	count	at	upper	70%	

probability	were	dependable	precipitation	when	lower	70%	probability	were	define	as	dry	spell.	The	early	rainfall	start	

at	12th	week	at	Nan	agromet	station	and	other	stations	occur	on	16	–	20	th	week.	The	ends	of	rainfall	week	occur	at	

37	–	44	th	week.	The long rainy	season can extend the cultivation of rainfed cropping	system can	be	planted more	

than 1 crop	 / year	 such	as	 sequential	 cropping	 system	on	corn	–	peanut	 or	 corn	–	 soybean	 in	upland	 rainfed	or	

upland	rice	+	crawling	cowpea	mix	cropping	system	in	pararubber	plantation.	

Keywords :	Rainfall	/	Dry	Spell	/	Upper	North	

บทนำ

 ระบบการปลูกพืช เขตใช้น้ ำฝนยั งต้ องพึ่ งพา
ธรรมชาติโดยเฉพาะปริมาณและการกระจายของฝน	 ซึ่ง
ปัจจุบันมีความแปรปรวนมากขึ้น	 สาเหตุหนึ่งมาจาก	 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	 ดังปรากฏการณ์	 ของภาวะโลก
ร้อน	 (Global	Warming)	 ซึ่งทำให้ความชื้นในโลกสูง	 อันจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงของปริมาณและการกระจายของฝนต่อ
การเกษตร	 การเกิดปรากฏการณ์	 El	 Nino	 และ	 La	 Nina	
ทำให้มีการกระจายตัวของฝนตกและทิ้งช่วงแตกต่างกันใน
แถบเอเชีย	 ปีที่มีปรากฏการณ์	 La	 Nina	 จะมีฝนตกชุก		 
ดังเช่นปี	 2554	 และ	 ภาวะ	 El	 Nino	 มักทำให้เกิดฝนแล้งใน
ไทย	 จึงจำเป็นต้องศึกษาว่ารูปแบบของฝนจะเปลี่ยนไปหรือ
มีความแห้งแล้งรุนแรงมากยิ่งขึ้นหรือไม่	 และการเกษตรใน
เขตน้ำฝน	ซึ่งมีพื้นที่กว่าร้อยละ	80	ของพื้นที่การเกษตรภาค
เหนือตอนบน	 อาจจะได้รับผลกระทบในเชิงลบและปรับตัว
ไม่ทัน	 ระบบการปลูกพืชของภาคเหนือตอนบน	ที่ต้องพึ่งพิง
น้ำฝนจะมีความคล้ายคลึง	 หรือแตกต่างกัน	 ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิกายภาพ	เศรษฐกิจ-สังคม	และการตัดสินใจเลือกพืชปลูก
ของเกษตรกร	 ซึ่งการเลือกชนิดพืชไร่เศรษฐกิจที่สามารถใช้
ประโยชน์	จากความยาวนานฤดูฝนได้เต็มที่	 เช่นรูปแบบการ
ปลูกพืชตามหรือต่อเนื่อง	(sequential	cropping)	จำเป็นต้อง
ทราบรูปแบบการตกและการกระจายของฝนในท้องถิ่นก่อน
จึงวางแผนการปลูกให้เหมาะสมได้	
 จากการศึกษา	ของวิลาสลักษณ์และคณะ	 (วิลาสลักษณ ์
ว่องไว.	 2538)	 เรื่องโอกาสเกิดฝนตกและฝนทิ้งช่วงในเขต
ภาคเหนือตอนบน	 68	 สถานี	 โดยใช้ข้อมูลน้ำฝนย้อนหลัง		 
12	ปี	(2525-2536)	นั้นทำให้ทราบรูปแบบของฝนตกและฝน
ทิ้งช่วง	 ช่วงเวลาดังกล่าว	 ที่ส่วนใหญ่เป็นแบบ	 bi	 modal	
หรือฝนสองช่วง	 และมีช่วงความยาวนานฤดูฝนแตกต่างกัน	
ทำให้ระบบพืชเขตน้ำฝนมีหลากหลายเช่นระบบพืช	 งา-	 

ถั่วเหลือง	 ที่	 จ.แม่ฮ่องสอน	 ข้าวโพด-ถั่วขียว	 ที่	 จ.น่าน		 
ถั่วเหลือง-ถั่วเหลืองที่	 จ.เชียงราย	 และถั่วลิสง/พริก	 ที่	
จ.เชียงใหม่ซึ่งมีความยาวนานฤดูปลูก	ตั้งแต่	20-30	สัปดาห์	
(นับตั้งแต่ปลูกพืชแรก	จนเก็บเกี่ยวพืชหลัง)	แล้วแต่ระบบพืช 
ดังนั้นการศึกษาโอกาสเกิดฝนตกและทิ้งช่วงในช่วงต่อมาอีก	
10-20	ปี	จะทำให้ทราบความเปลี่ยนแปลงของฝนอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ	 และสามารถคะเนการกระจาย
และโอกาสที่จะมีฝนทิ้งช่วงกลางฤดูในแต่ละอำเภอที่มีข้อมูล
ฝนและสามารถนำมาจัดทำแผนที่การกระจายตัวเชิงพื้นที่	 
ต่อไป  
	 โอกาสที่จะมีฝนตกและทิ้งช่วงของแต่ละบริเวณ	 จะ
เป็นรูปแบบที่เกิดจากลักษณะทางภูมิอากาศประจำถิ่น 
(บัณฑูรย์	 วาฤทธิ์.	 2553)	 เมื่อทำการวิเคราะห์โอกาสที่จะมี
ฝนตกและทิ้งช่วงจะช่วยให้การวางแผนการเพาะปลูกพืชเขต
น้ำฝนได้ถูกต้องยิ่งขึ้น	 ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดภัย
ธรรมชาติด้านฝนได้มากขึ้น	(ปราณี	ว่องวิทวัส.	2536)	ความ
แปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อระบบการผลิต	
ระบบเศรษฐกิจ	 และ	 สังคมของเกษตรกรและในสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป	 (อรรถชัย	 จินตะเวช.	 2537)	 อาจทำให้	 
รูปแบบของการตกและการกระจายของฝนแต่ละบริเวณ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย	การติดตามสถานการณ์	นำข้อมูลที่มีอยู่
มาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นปัจจุบัน	 จึงเป็นเรื่อง
สำคัญ	เพื่อเตรียมการในการปรับตัวสร้างทางเลือกของระบบ
การผลิตพืชเพื่อรองรับผลกระทบต่อภาวการณ์ดังกล่าว	

วัตถุประสงค์ 
	 1.	 เพื่อศึกษารูปแบบของฝนตกและทิ้งช่วงของ
บริเวณต่างๆ	ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	และการ	เปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบของฝนเมื่อ	เปรียบเทียบใน	2	ช่วงระยะเวลา		
	 2.	 เพื่อศึกษาความน่าจะเป็นของรูปแบบฝนภาค
เหนือตอนบน	และใช้เป็นคำแนะนำสำหรับเกษตรกร	 ในด้าน
ระบบการปลูกพืชในเขตอาศัยน้ำฝน	
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วิธีการศึกษา

	 1.	 รวบรวมข้อมูล	 ปริมาณน้ำฝนรายวันของสถานี

ตรวจวัดฝน	 8	 จังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบน	ย้อนหลัง	 20	ปี	

(พ.ศ.	2534-2553)	จากกรมอุตุนิยมวิทยา	

	 2.	 ตรวจสอบข้อมูล	คัดเลือกสถานีที่มีข้อมูลเพียงพอ

และคำนวณเบื้องต้น	 ถึงปริมาณน้ำฝนรายสัปดาห์	 รายปี	

และค่าเฉลี่ย	10	ปี	 x	2	ช่วง	วิเคราะห์การกระจายข้อมูลเชิง

พื้นที่	

	 3.	 วิเคราะห์ข้อมูลโอกาสที่จะมีฝนตกเท่ากับหรือ

มากกว่า	 5	 มม.	 และ	 10	 มม./สัปดาห์	 โดยวิเคราะห์หา	

ความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจำนวนปีของข้อมูล	 (P=F/N) 

โดย	 กำหนดว่าสัปดาห์ที่จะมีฝนตกควรมีความน่าจะเป็นตั้ง

แต่	 ร้อยละ	 70	 ขึ้นไป	 ตามเกณฑ์ของ	 ICRISAT	 (สุพัฒน์		 

วิรัตน์พงษ์.	2528)	

	 4.	 คำนวณโอกาสที่จะมีฝนตกอย่างมีเงื่อนไข	 โดย

ใช้สูตร	 <conditional	 probability>	 ซึ่งไม่ได้แสดงผลใน

เอกสารฉบับนี้	

 	 ค่าโอกาสที่จะมีฝนตก	 ถ้าสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝน

ตกด้วย	P(WW)	

 	ค่าโอกาสที่จะมีฝนตก	 ถ้าสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝน

แล้ง	P(WD)	

	 5.	 คำนวณการเปลี่ยนแปลงฝนเฉลี่ยรายปีใน

ทศวรรษปัจจุบันเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา	

	 6.	 คำนวณสัปดาห์ที่เริ่มฤดูฝน	 สัปดาห์ที่สิ้นสุด	 

ฤดูฝน	 สัปดาห์ที่ฝนทิ้งช่วง	 ความยาวนานฤดูฝน	 ซึ่งนับตั้ง

แต่เริ่มต้น-สิ้นสุดฤดูฝน	

	 7.	 แสดงผลการวิเคราะห์ฝนตามดัชนีต่างๆ	 ใน

รูปการกระจายตัวเชิงเวลาในรอบปีและการกระจายตัวเชิง

พื้นที่ในบริเวณต่างๆ	ของภาคเหนือตอนบน	

ผลการศึกษา

	 ผลการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีฝน

ตรวจวัดฝน	 8	 จังหวัดทั่วภาคเหนือ	 ได้สถานีตรวจวัดฝน	

จำนวน	 98	 แห่งจากทั้งหมด	 131	 สถานี	 ที่คัดเลือกตาม

เกณฑ์การมีข้อมูลต่อเนื่องเพียงพอในการวิจัยครั้งนี้	 กระจาย

อยู่ ในเขตภาคเหนือตอนบน	 ได้แก่	 จังหวัดเชียงใหม่		 

27	 สถานีฝน	 ลำปาง	 16	 สถานีฝน	 เชียงราย	 13	 สถานีฝน	

น่าน	 13	 สถานีฝน	 แพร่	 10	 สถานีฝน	 พะเยา	 8	 สถานีฝน	

ลำพูน	 5	 สถานีฝน	 และแม่ฮ่องสอน	 6	 สถานีฝน	 จากข้อมูล

ปริมาณฝน	ปี	 พ.ศ.	 2534	 -	 2553	ทำการวิเคราะห์ปริมาณ

น้ำฝน	 เป็น	 2	 ช่วง	 ช่วงละ	 10	 ปี	 (1	 ทศวรรษ)	 พบว่า	 ค่า

เฉลี่ยปริมาณฝนรายปีในช่วงปี	 พ.ศ.	 2544	 -	 2553	 อยู่

ระหว่าง	792-2,647	มม./ปี	 เฉลี่ย	1,297	มม./ปี	 โดยเพิ่มขึ้น

มากกว่าทศวรรษแรกเป็นปริมาณ	 94	 มม.	 ทศวรรษแรก

พื้นที่ฝนน้อยกว่า	1,000	มม./ปี	กระจายอยู่ทางตอนล่างของ

ภาคโดยเฉพาะทางภาคใต้ของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน	

(ภาพที่	 1)	 ส่วนในทศวรรษหลังซึ่งมีฝนมากขึ้นนั้น	 พื้นที่	 

ที่มีฝนมากกว่า	1,600	มม./ปี	กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของภาค	 บริเวณจังหวัดเชียงรายและ

ทางตอนเหนือของจังหวัดพะเยาและน่าน	 (ภาพที่	 2)	 เมื่อจัด

กลุ่มสถานีตรวจวัดฝนในทศวรรษหลัง	 (พ.ศ	 2544	 -	 2553)	

สามารถจำแนกได้	4	กลุ่ม	(จรูญ	สุขเกษม.	2536)	โดยพบว่า

พื้นที่ที่มีฝนตกปริมาณน้อย	 ปริมาณฝน	 700-1,000	 มม./ปี		 

มี	 11	 แห่ง	 1,001-1,300	 มม./ปี	 มี	 45	 แห่ง	 1,301-1,600	

มม./ปี	 มี	 29	 แห่ง	 และฝนตกชุกมากระหว่าง	 1,601-2,600	

มม./ปี	 มีจำนวน	 13	 แห่ง	 รายละเอียดในตารางที่	 1	 โดย	 

พบว่าพื้นที่มีฝนตกน้อยมักอยู่ตอนกลางของภาค	 ส่วนพื้นที่

ที่มีฝนตกชุกมากจะเป็นพื้นที่เขตชายแดนและบริเวณที่สูง	

ซึ่งมักเป็นเขตป่าและ	พื้นที่ภูเขา	เป็นส่วนใหญ่	จากตาราง	1	

แสดงให้เห็นว่า	 พื้นที่ในกลุ่มที่	 1	 จะเป็นบริเวณที่มีความ

เสี่ยง	 ต่อการปลูกพืชในเขตอาศัยน้ำฝนสูงกว่าบริเวณที่	 3	

และ	4	ตามลำดับ  

	 การนับสัปดาห์การเริ่มต้นฤดูฝนโดยนับจากสัปดาห์

แรกสุดที่โอกาสเกิดฝนตก	 (Rajeevan	M.	 2006)	 >	 5	 มม./

สัปดาห์	 มีค่าตั้งแต่	 70%	 ขึ้นไป	 8	 ดังตัวอย่างผลการ

วิเคราะห์โอกาสที่ที่จะมีฝนตกของสถานีฝนเชียงใหม่	 กับ

สถานีฝนน่าน	 (ภาพที่	 5,6)	 การเข้าสู่ฤดูฝนของภาคเหนือ

ตอนบน	 จะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่	 12	 ของปี	 (ปลายเดือน

มีนาคม)	 ไปจนถึง	 สัปดาห์ที่	 20	 (กลางเดือนพฤษภาคม)	

บริเวณที่มีฝนต้นฤดูมาเร็วอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด

เชียงราย	 พะเยา	 และน่าน	 บริเวณที่มีฝนต้นฤดูมาเร็ว	

(สัปดาห์ที่	12)	นับได้	1	แห่ง	ได้แก่	สถานีอากาศเกษตรน่าน	

ส่วนบริเวณที่ฝนต้นฤดูมาช้ามาก	 (สัปดาห์ที่	 20)	 มีจำนวน		 

2	 แห่ง	 คือ	 ที่สถานีอำเภอแม่ริม	 และสวนป่าแม่มาย	 ส่วนที่

อื่นๆ	 อีก	 95	 สถานีตรวจวัดฝนนั้น	 ฝนช่วงแรกจะเริ่มต้น	 

ในสัปดาห์ที่	 13	 ของปี	 ฝนต้นฤดูทศวรรษแรกมาช้ากว่า

ทศวรรษหลัง	
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โดยที่ทศวรรษหลังในสัปดาห์ที่	 20	 จะเข้าสู่ฤดูฝนทั่วทั้งภาค	

ในขณะที่ทศวรรษแรกต้องใช้เวลาช้าไปอีก	 2	 สัปดาห์	 จึงจะ

เข้าสู่ฤดูฝนทั่วทั้งภาคในสัปดาห์ที่	 22	 ทศวรรษหลังแม้จะมี

โอกาสฝนทิ้งช่วงมากจนถึง	10	 -	11	สัปดาห์	 (ภาพที่	 3)	 ใน

ช่วงกลางฤดูฝนในบางแห่ง	 แต่ทศวรรษแรกกลับพบปัญหา

พื้นที่ที่มีฝนทิ้งช่วง	กระจายอยู่หลายสถานีฝน	ทั่วทั้งภาคเหนือ

มากกว่าในทศวรรษหลัง	 โดยนอกเหนือจากทางตอนกลาง	 -	

ตอนใต้ของภูมิภาคแล้วยังพบบริเวณตะวันออกของภาคแถบ

จังหวัดน่านอีกด้วย	 (ภาพที่	 4)	 ในช่วงกลางฤดูฝน	 พบว่า

พื้นที่ต่างๆ	มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงกลางฤดู	แตกต่างกัน	ตั้งแต ่

0-12	 สัปดาห์	 บริเวณที่มีโอกาสมีฝนทิ้งช่วงสูงมาก	 (12	

สัปดาห์)	 ได้แก่	 ที่สถานีสันกำแพง	 ส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนทิ้ง

ช่วงกลางฤดู	(นับที่เกณฑ์	>	5	มม./สัปดาห์)	พบว่ามีจำนวน	

17	สถานีตรวจวัด	ได้แก่	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	แม่ลาน้อย	

เชียงของ	 สะเมิง	 พระตำหนักภูพิงค์	 นิคมสร้างตนเองเขื่อน

ภูมิพล	สวนป่าแม่หอพระ	สวนป่าทุ่งเกวียน	ร้องกวาง	วังชิ้น	

สวนป่าขุนแม่คำมี	 แพร่	 นาน้อย	 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา	

บ้านหลวง	 และน่าน	 ฝนปลายฤดู	 จะเริ่มสิ้นสุดเมื่อสัปดาห์	 

ที่	 37	 (ต้นเดือนกันยายน)	 เป็นต้นไป	 จนถึงสัปดาห์ที่	 44	

บริเวณที่หมดฤดูฝนเร็ว	 (ปลายเดือนตุลาคม)	 โดยฝนปลาย

ฤดูสิ้นสุดสัปดาห์ที่	 37	 มี	 2	 แห่ง	 ได้แก่	 สถานีแม่จัน	 และ

ตารางที่ 1	 การจำแนกสถานีฝนตามค่าเฉลี่ยปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย	10	ปี	(พ.ศ.	2544	-	2553)		

กลุ่ม ปริมาณฝน (มม./ปี) สถานีตรวจวัด 

กลุ่มที่	1	

พื้นที่ฝนตกน้อย	

700-1,000	

11	สถานี	

ปาย	 แม่ริม	 จอมทอง	 แม่แจ่ม	 สันทราย	 สันกำแพง	 ดอยเต่า	 นิคมสร้างตนเองเขื่อน

ภูมิพล	เกาะคา	สบปราบ	สวนป่าแม่ทรายคำ	

กลุ่มที่	2	

พื้นที่ฝนตกปานกลาง	

1,001-1,300	

45	สถานี	

ปางมะผ้า	 แม่สะเรียง	 เวียงป่าเป้า	 ปง	 ดอกคำใต้	 แม่ใจ	 จุน	 เชียงม่วน	 พะเยา	

ดอยสะเก็ด	 แม่แตง	 พร้าว	 อมก๋อย	 สะเมิง	 ฮอด	 เชียงดาว	 ปิโตรเลียมฝาง	 สถานี

ทดลองข้าวสันป่าตอง	 บ่อหลวง-บ่อแก้ว	 เวียงแหง	 แม่โจ้	 เชียงใหม่	 แม่แจ่ม	 แม่ทะ	

ห้างฉัตร	 เถิน	 แม่พริก	 สวนป่าแม่มาย	 ลำปาง	 แม่ทา	 ป่าซาง	 ลี้	 บ้านโฮ่ง	 ลำพูน	

ร้องกวาง	 สูงเม่น	 หนองม่วงไข่	 แพร่	 นาน้อย	 เวียงสา	 เชียงกลาง	 แม่จริม		 

หน่วยป้องกันป่าเวียงสา	บ้านหลวง	น่าน	

กลุ่มที่	3	

พื้นที่ฝนตกมาก	

1,300-1,600	

29	สถานี	

ขุนยวม	 แม่ลาน้อย	 แม่ฮ่องสอน	 แม่จัน	 แม่สรวย	 เชียงแสน	พาน	 เวียงชัย	 ป่าแดด	

เชียงคำ	ภูซาง	ฝาง	หางดง	แม่อาย	สถานีทดลองพืชสวนฝาง	ดอยสุเทพ	สวนป่าแม่

หอพระ	 ต้นน้ำดอยเชียงดาว	 งาว	 วังเหนือ	 สวนป่าห้วยทาก	 สวนป่าทุ่งเกวียน		 

สวนป่าแม่เมาะ	ลอง	เด่นชัย	สอง	ห้วยไร่-เขาพลึง	ปัว	สวนป่าแม่คำมี	สถานีอากาศ

เกษตรน่าน		

กลุ่มที่	4	

พื้นที่ฝนชุกชุ่มชื้น	

1,600-2,600	

13	สถานี	

เชียงของ	 แม่สาย	 เทิง	 กิ่วทัพยั้ง	 ดอยตุง	 ดอยช้าง	 เชียงราย	ภูพิงค์	 วังชิ้น	 อุทยาน

ดอยภูคา	สองแคว	ท่าวังผา	ทุ่งช้าง	

เชียงกลาง	 เขตนี้ต้องระวังพืชหลังที่ปลูกตามในระบบ	 

การปลูกพืช	 ซึ่งฝนจะหมดเร็ว	 อาจทำให้	 พืชตามเสียงต่อ

การขาดน้ำ	ก่อนที่จะให้ผลผลิต	จึงอาจเลือกปลูกพืชครั้งเดียว

ในช่วงฤดูฝน	 ส่วนบริเวณที่ฝนปลายฤดูกระจายตัวดี	 หรือ

หมดฤดูฝนช้าจะพบที่สถานีแม่ฮ่องสอน	 ขุนยวม	 สถานี

ทดลองข้าวพาน	 เวียงชัย	 จุน	 แม่ใจ	 พะเยา	 หางดง	 สถานี

ทดลองพืชสวนฝาง	สถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาว	เชียงใหม่	

วังเหนือ	 แม่ทา	 และลำพูน	 รวม	 14	 สถานีตรวจวัด	 ส่วนอีก	

82	 แห่งนั้น	 จะสิ้นสุดฤดูฝน	ณ	 สัปดาห์ที่	 38-43	 (ช่วงกลาง

เดือนกันยายน-ปลายเดือนตุลาคม)	 ทศวรรษหลัง	 แถบตะวัน

ตกของภาคบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและรอยต่อของจังหวัด

เชียงราย	 พะเยา	 รวมถึงตอนเหนือของจังหวัดลำปาง	 จะมี

ฝนล่าช้ามากกว่าทศวรรษแรก	 โดยสิ้นสุดฤดูฝนในช่วง

สัปดาห์ที่	 42-44	ผลกระทบของปริมาณและการกระจายของ

ฝน	 นอกจากจะมีผลต่อผลผลิตพืชในระบบแล้ว	 ยังมีผลต่อ

ความยาวนานฤดูเพาะปลูกด้วย	 โดยอาจจะยืดระยะเวลาเก็บ

เกี่ยวให้เนิ่นนานออกไปได้	 บริเวณที่มีฝนปริมาณมาก	 หรือ

กระจายตัวดี	 สามารถเลือกพืชที่มีอายุยาวมาร่วมในระบบได้

หลายชนิดขึ้น	ส่วนบริเวณที่มีแนวโน้มฝนค่อนข้างน้อย	ควรรีบ

เตรียมดินและเลือกพืชปลูกที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อน

หมดฤดูฝน	เพื่อลดความเสี่ยงของการหมดฝนหรือทิ้งช่วง	
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ภาพที่ 1		ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย	(มม./ปี)	พ.ศ.	2534	–	2543 ภาพที่ 2		ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย	(มม./ปี)	พ.ศ.	2544	–	2553

ภาพ	5ก		โอกาสที่ฝนจะตกในสัปดาห์ต่างๆ	ของสถานีเชียงใหม่	ปี	พ.ศ.	2534-2543	

ภาพ	5ข		โอกาสที่ฝนจะตกในสัปดาห์ต่างๆ	ของสถานีเชียงใหม่	ปี	พ.ศ.	2544-2553	

ภาพ	6ก		โอกาสที่ฝนจะตกในสัปดาห์ต่างๆ	ของสถานีน่าน	ปี	พ.ศ.	2534-2543	

ภาพ	6ข		โอกาสที่ฝนจะตกในสัปดาห์ต่างๆ	ของสถานีน่าน	ปี	พ.ศ.	2544-2553 

5ก	

5ข	

6ก	

6ข	
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วิจารณ์และสรุปผล

 ภาคเหนือตอนบนมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นในช่วง

ทศวรรษหลัง	 ตอนกลางและตอนใต้ของภาคจะเป็นบริเวณ

แห้งแล้ง	 การกระจายตัวเป็นแบบ	 Bi	 –	 Model	 คือ	 มีฝน		 

2	 ช่วง	 ได้แก่ฝนต้นฤดูและกลาง	 –	ปลายฤดู	 สัปดาห์ที่มีฝน

ทิ้งช่วงแตกต่างกันในแต่ละบริเวณ	 ตั้งแต่	 0	 –	 12	 สัปดาห์	

แต่ส่วนใหญ่จะทิ้งช่วงในสัปดาห์ที่	 21	 เกษตรกรต้อง

ระมัดระวังและเตรียมการรับมือกับภาวะฝนทิ้งช่วงกลางฤดู

โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกทิ้งช่วงยาวนาน	 การวางแผน

เลือกพืชปลูกในระบบการปลูกพืชที่สอดคล้องกับการตกและ

การกระจายในพื้นที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรการเกษตร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด	 เช่นปลูกพืชในระบบพืชตาม	

(Sequential	Cropping)	พืชเหลื่อมฤดู	(Relay	Cropping)	หรือ

พืชร่วมระบบ	 (Intercropping)	 การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์	

เพื่อการคัดเลือกพืชที่จะปลูกร่วมในระบบพืชเขตใช้น้ำฝน	

ตัวอย่างเช่นในพื้นที่ฝนตกน้อย	 (กลุ่มที่	 1)	 พืชไร่อายุสั้นจะ

เป็นทางเลือกหลัก	 ขณะที่เขตพื้นที่ฝนปานกลาง	 (กลุ่มที่	 2)	

อาจเลือกพืชไร่อายุยาวหรือปลูกพืช	 2	 ครั้งต่อปีได้	 เช่น	

ระบบข้าวโพด	 –	 ถั่วลิสง	 ระบบข้าวโพด	 –	 ถั่วเหลือง	 ระบบ

ข้าวโพด	 –	 ถั่วเขียว	 ระบบถั่วลิสง	 /	 พริก	 หรือเลือกพืชไร่

แซมไม้ผล	 ไม้ยืนต้น	 เช่น	 ข้าวไร่	 +	 ถั่วลอดแซมในแปลง	 

ยางพาราปลูกใหม่	เป็นต้น	และการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย	ได้แก่	

การค้นหาระบบพืชทางเลือกที่เหมาะสมทั้งเชิงกายภาพและ

เศรษฐกิจ-สังคมสำหรับแต่ละบริเวณของภาคเหนือตอนบน	

กิตติกรรมประกาศ

	 ขอขอบพระคุณ	 กรมอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อเฟื้อข้อมูล
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บทคัดย่อ

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน	 เป็นความเชื่อร่วมกันที่
ว่าการตัดสินใจร่วมกันของชุมชนจะมีศักยภาพที่จะบรรลุผลซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยบุคคลฝ่ายเดียว	 งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและกลไกการทำงานขององค์กรท้องถิ่น	 (องค์กรชุมชน	 และ	 อปท.)	 และศักยภาพขององค์กร
ชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยใช้กระบวนการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 การประชุมกลุ่มแกนนำ	 และการสุ่มตัวอย่าง
ครัวเรือนเพื่อสัมภาษณ์ครอบคลุมใน	 11	 หมู่บ้านที่ภายใต้2	 อปท.	 ในลุ่มน้ำแม่ขะนาด	 ผลการศึกษาพบว่ามีหลายองค์กรทั้ง
ภายในท้องถิ่นและองค์กรภายนอกที่มีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้ำ	 น้ำท่วมประจำปีก่อให้ความเสียหายต่อฝายชลประทานและ
นาข้าว	 ชุมชนที่อยู่เหนือลุ่มน้ำแม่ขะนาดมีความเป็นอยู่ที่ยากจนปัญหาสวัสดิการด้านสุขภาพและการับบริการอื่นๆ	 ซึ่งจาก	 
การเข้าถึงได้ยาก	 ส่วนชุมชนที่อยู่ด้านล่างลุ่มน้ำซึ่งสามารถเข้าถึงกิจกรรมที่สร้างรายได้มากกว่า	มองว่าการที่น้ำท่วมฉับพลันมี
ความสัมพันธ์กับการตัดไม้ทำลายป่าบนพื้นที่ส่วนบน	การซ่อมแซมเหมืองฝายโดยหน่วยงานภายนอกที่ถูกกำหนดและออกแบบ
โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นไม่สัมฤทธิ์ผล	 ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวได้นำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นต่อหน่วยงาน
ภายนอก	 งานวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าการเสวนาร่วมกันของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระยะสามารถค่อยๆ	ยกระดับความเข้าใจ	 และ
ความต้องการของชุมชนต่อการแสวงหาทางออกร่วมกันได้	

คำสำคัญ :	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	/	กระบวนการกลุ่มที่หลากหลาย	/	ลุ่มน้ำแม่ขะนาด	

ABSTRACT

 Natural	 resource	management	 is	 participatory	 and	multi-stakeholder	 processes.	 It	 is	 a	 shared	 belief	 that	
community-based	decision	making	offers	the	potential	to	achieve	outcomes	that	could	not	be	achieved	by	individuals	
working	alone.	The	research	objectives	were	to	study	roles	and	mechanisms	of	local	organizations,	and	capacity	of	
community	 in	 natural	 resource	 management.	 Participant	 observation,	 key	 informants	 workshops,	 and	 sampled	
household	interviews	were	conducted	over	11	villages	administered	by	two	local	administrative	organizations	(LAOs)	
within	 the	Mae	 Kanad	 watershed.	 The	 study	 found	 that	 local	 and	 external	 organizations	 engaging	 in	 watershed	
management	were	many.	The	annual	fresh	flood	was	hazardous,	damaging	irrigation	weirs	and	paddy	rice	fields.	The	
community	in	the	upper	division	of	the	watershed	was	poor	and	deprived	of	health	care	and	other	services	caused	by	
less	 accessibility.	 The	 community	 in	 the	 lower	 division,	 who	 had	more	 access	 to	 income	 generating	 activities,	
perceived	the	fresh	flood	was	related	to	forest	exploitation	in	the	upper	division.	Repairing	diversion	weirs	by	external	
agencies	 was	 determined	 and	 designed	without	 local	 participation	 was	malfunction.	 The	 phenomenon	 had	 led	 to	
mistrust	 of	 external	 agencies.	The	 study	 indicated	 that	multi-stakeholder	 dialogues	and	workshops	 could	 gradually	
build	up	mutual	understanding,	and	community	needs	for	seeking	common	solutions.		

Keywords : Natural	Resource	Management	/	Collective	Action	/	Multi	-	Stakeholder	Process	/		Mae	Kanad	Watershed 
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บทนำ 

 Community	Based	Natural	Resource	Management	
:	CbNRM)	ได้เป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล 
ในการปกป้อง	 รักษา	 การอนุรักษ์	 การฟื้นฟู	 และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม	 (อานันท์,	
2543)	ความสำเร็จของ	CbNRM	ประกอบด้วยหลายปัจจัยที่
สำคัญได้แก่	 ภาวะกลุ่มผู้นำ	 (Collective	 Leadership)		 
การบริหารจัดการอย่างโปร่งใส	 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
และการเปิดพื้นที่ทางสังคม	 (Social	 Platform)	 เพื่อให้สมาชิก
ในสังคมทุกระดับได้มีส่วนในการเจรจาและเรียนรู้ร่วมกัน	 
อันนำไปสู่สร้างความเข้าใจร่วมกัน	 เพื่อลดความขัดแย้ง	
(Roe	et	al.	2009)	
	 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในการกำหนดกฎและกติกาได้เป็นที่ยอมรับและ
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง	 ดังตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ
ในภาคเหนือ	ได้แก่	การจัดการป่าชุมชนของสถาบันทรัพยากร
และเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา	 ตำบลแม่ทา	 อำเภอแม่ออน	
จังหวัดเชียงใหม่	 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการ
ป่าชุมชนหมู่บ้านทุ่งยาว	 ตำบลศรีบัวบาน	 อำเภอเมือง	
จังหวัดลำพูนลำพูน	 การจัดการทรัพยากรน้ำและป่าของ
ชุมชนบ้านสามขา	 อำเภอแม่ทะ	 จังหวัดลำปาง	 (เผด็จ,	
2543)	 และการจัดการน้ำในระบบชลประทานราษฎร์เป็นต้น	
ตัวอย่างเหล่านี้ชุมชนได้มีการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบของ
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์	 เพื่อทำการควบคุมดูแล	 และกระจายผล
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม	 จากตัวอย่าง  

พื้นที่ดังกล่าวข้างต้นที่ประสบความสำเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน	 ชี้ให้เห็นว่าชุมชนมีศักยภาพ
ในการจัดการตนเองด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากร	 ธรรมชาติ
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	 ซึ่งถ้าทายทฤษฏีโศกนาฏกรรมของ
สมบัติสาธารณ	(Tragedy	of	the	Commons)	(Hardin,	1968) 
 อย่างไรก็ตาม	 มีหลายกรณีที่ชุมชนมีถิ่นฐานแตกต่างกัน
ทางภูมินิเวศน์	 แต่ได้อาศัยการใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ำ
เดียวกัน	 การจัดการที่จะสร้างให้เกิดความสามัคคีในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่ซับซ้อน	
เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรต่างๆ	 เหล่านี้มักจะมีเป้าหมาย
และความคาดหวังที่แตกต่างกัน	 ยิ่งไปกว่านั้นปัญหาจะมี
ความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด	เช่น	ภัยแล้ง 
น้ำป่าไหลหลาก	 หรือน้ำท่วมฉับพลัน	 ที่เกินกว่าชุมชนและ
ท้องถิ่นจะสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง	 ข้อเสนอในการแก้
ปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้จึงได้เสนอให้มีการแก้ไขทั้งระบบใน
รูปแบบของต้นน้ำ	กลางน้ำ	และปลายน้ำ		
	 ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอบทบาทและกลไกการทำงาน
ของหลากหลายองค์กรในระดับท้องถิ่นและท้องที่	 (องค์กร
ชุมชน	 อปท.)	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์
ศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ขะนาด	 อำเภอแม่ทา	 จังหวัดลำพูน	 โดยมี
กรอบแนวคิดการวิจัยดังแสดงในภาพที่	 1	 ที่จะเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงาน	 เพื่อวิเคราะห์กลไกการทำงานและในกรณี
ที่ชุมชนมีรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิผลในระดับต่างๆ	พร้อมทั้งระบุปัจจัยที่มีผลต่อความ
สำเร็จในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่	

ภาพที่ 1		กลไกและการทำงานขององค์กรชุมชนภายในลุ่มน้ำแม่ขะนาด	

เครือข่ายลุ่มน้ำขะนาด

เทศบาลตำบล	(อปท)

เครือข่ายผู้นำชุมชน

ศักยภาพขององค์กรท้องถิ่น

ความเป็นผู้นำ

กลุ่มแกนนำที่ร่วมประสานการขับเคลื่อน

การมีแรงสนับสนุนจากภายในและภายนอก

กลไกการทำงาน
การสร้างกิจกรรมร่วมกัน
การประชุม	/	หารือ
การอนุรักษ์ทรัพยากร	/	ป่า
การสร้างฝาย	/	พิธีกรรม

CbNRM:
กฎ	/	กติการ่วมกัน	/	แผนปฏิบัติ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การสื่อสาร 
การติดตาม	/	ตรวจสอบ	
การจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม/ดูแล	
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน	 โดยเน้นที่ความเสมอภาค	
ความโปร่งใส	

องค์กรภายนอก
กรมปา่ไม	้/	กรมอทุยานแห่งชาติ	สัตวป์า่ 
และพันธุ์พืช	/	กรมอุทกศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
การศึกษานอกโรงเรียน
มหาวิทยาลัย	/	โครงการวิจัย
พัฒนาองค์กรชุมชน	(พอช.)
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วัตถุประสงค์ 

	 เพื่อศึกษาบทบาทกลไกการทำงานและศักยภาพของ

องค์กรในท้องถิ่นต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำ	 

แม่ขะนาด	อำเภอแม่ทา	จังหวัดลำพูน	

วิธีการศึกษา

 ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ได้มีการทบทวนเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง	 ศึกษาการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	 (Collective	

Action)	 โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 (Semi-

Structured	Interview)	กับผู้ให้ข้อมูลหลัก	(Key	Informants)	

ควบคู่ไปกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 (Participant	Observation) 

และการเสวนากลุ่ม	(Focus	Group)	

	 1.	 การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	

ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย	ได้แก่	งานวิจัย	ตำรา	เอกสารวิชาการ 

วิทยานิพนธ์	 และเอกสารต่างๆ	 ที่มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

แนวคิด	ทฤษฎี	ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย	ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน

ของทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ขะนาด	 อำเภอแม่ทา	 จังหวัด

ลำพูน	

	 2.	 เก็บข้อมูลจากการศึกษาวิจัยภาคสนาม	 (Field	

Research)	 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ควบคู่กับการสังเกตแบบ

มีส่วนร่วมและการเสวนากลุ่ม	ดังมีรายละเอียดดังนี้	

	 	 2.1	 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ	 (Key	 Informants) 

เป็นผู้ที่มีความรู้	 ความเข้าใจและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินงาน	ซึงประกอบด้วย	นายกเทศบาลตำบลทากาศเหนือ 

และทาขุมเงิน	 ประธานและคณะกรรมการลุ่มน้ำ	 แกนนำ

ชุมชน	 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ	 และ

เอกชนในพื้นที่	 ได้แก่	 หน่วยพิทักษ์ป่าป่าเลา	 สถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สูง	 เจ้าหน้าที่จัดการทรัพยากรป่าไม้	 พัฒนา

ชุมชน	สถาบันวิจัยหริภุญชัย	เป็นต้น	

	 	 2.2	 ดำเนินการเสวนากลุ่ม	(Focus	Group)	เพื่อ

ให้ทราบถึงทัศนคติ	 ความคิดเห็น	 และแบบแผนพฤติกรรม	

ในการจัดการป่าชุมชนแบบมี	 ส่วนร่วม	 โดยทำการคัดเลือก	 

ผู้เข้าร่วมเสวนากลุ่ม	 จากหมู่บ้านต่างๆ	 รอบพื้นที่ลุ่มน้ำ	 

แม่ขะนาด	 จำนวน	 11	 หมู่บ้าน	 หมู่บ้านละ	 2	 คน	 รวมเป็น		 

22	คน	

	 	 2.3	 สังเกตแบบมีส่วนร่วม	 (Participant	

Observation)	 ด้วยการสังเกต	 ซักถามและจดบันทึก	 ทำให้

ทราบถึงการใช้ชีวิตประจำวันของชุมชน	แบบแผนขนบธรรมเนียม 

ประเพณี	 การทำมาหาเลี้ยงชีพ	 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ในชุมชน	ฯลฯ	

	 3.	 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลจากการสัมภาษณ์		 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม	 ผู้วิจัยได้

บันทึกข้อมูลย่อยๆ	 ในแต่ละประเด็นที่สำคัญ	 และเขียน

บันทึกข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์

แต่ละครั้ง	 ข้อมูลเหล่านี้ได้นำมาเสนอโดยการพรรณนาอย่าง

ละเอียดและใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 แล้ว

นำมาหาข้อสรุป	

ผลการศึกษา

	 1.	 ภูมินิเวศน์	 สังคมของลุ่มน้ำแม่ขะนาด	 ลุ่มน้ำแม่

ขนาดมีเนื้อที่	 156	 ตารางกิโลเมตร	 (96,942.1	 ไร่)	 พื้นที่	 

ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน	 บริเวณตอนปลายของลุ่มน้ำเป็น

พื้นที่ราบ	 มีต้นกำเนิดเป็นลำห้วยขนาดเล็กหลายสาย

ประกอบกันโดยเฉพาะทางตอนบนของลุ่มน้ำมีลำห้วย	 

แผ่กระจายอย่างหนาแน่น	 ปริมาณน้ำจากทางน้ำขนาดเล็ก

เหล่านี้จะไหลไปรวมกันหลายจุดก่อนที่จะไหลรวมกันจุด

เดียวที่ลำห้วยแม่ขะนาดและไหลลงสู่น้ำแม่ทาในตอนปลาย	

ดังนั้นลักษณะของลุ่มน้ำแบบนี้มีโอกาสสูงที่ทำให้เกิดน้ำ

หลากและน้ำมักไหลค่อนข้างเร็ว	

	 สภาพภูมินิเวศน์และบริบทของชุมชนลุ่มน้ำแม่ขะ

นาด	 เป็นสังคมชนบทที่มีการอยู่อาศัยร่วมกันในลุ่มน้ำและ

กระจายตัวในเชิงพื้นที่ที่แตกต่างไปตามลักษณะภูมิสัณฐาน

ของพื้นที่จากที่ราบลุ่มจนถึงที่สูง	 กล่าวคือ	 ชุมชนลุ่มน้ำ	 

แม่ขะนาดครอบคลุมใน	 11	 หมู่บ้านของ	 2	 ตำบล	 จำนวน	

1,734	ครัวเรือน	รวมประชากรทั้งสิ้น	4,952	คน	ประชากรใน

ชุมชนลุ่มน้ำแม่ขะนาดจำนวน	 8	 หมู่บ้านตั้งถิ่นฐานอยู่บน

พื้นที่ราบลุ่มที่ระดับความสูงไม่เกิน	 400	 เมตร	 จากระดับน้ำ

ทะเลปานกลาง	 ได้แก่	 3	 หมู่บ้านของตำบลทาขุมเงิน		 

บ้านสวนหลวง	(หมู่ที่	3)	บ้านสัน	(หมู่ที่	7)	บ้านปง	(หมู่ที่	12) 

และอีก	8	หมู่บ้านของตำบลทากาศเหนือที่มีความหลากหลาย

ของระดับพื้นที่	ซึ่งได้แก่	 (หมู่ที่	4)	บ้านนาห้า	บ้านแม่ขนาด	

(หมู่ที่	8)	บ้านป่าเลา	(หมู่ที่	9)	บ้านดอยคำ	(หมู่ที่	13)	และ

บ้านดอยยาว	(หมู่ที่	16)	จำนวน	2	หมู่บ้านตั้งถิ่นฐานอยู่บน

พื้นที่ดอนที่ระดับความสูง	 400	 –	 500	 เมตร	 ได้แก่	 บ้าน	 

ผาด่าน	(หมู่ที่	10)	และบ้านแม่สะแงะ	(หมู่ที่	15)	และจำนวน	

1	 หมู่บ้าน	 ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่ระดับความสูงมากกว่า	 500	

เมตร	ได้แก่	บ้านปงผาง	(หมู่ที่	14)	ดังแสดงในตารางที่	1	
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ตารางที่ 1		สภาพภูมินิเวศและบริบทของชุมชนลุ่มน้ำแม่ขะนาดที่กระจายตัวตามลักษณะภูมิสัณฐานของพื้นที่ 

  ที่ราบลุ่ม (324-400 เมตร) ที่ดอน (400-500 เมตร) ที่สูง (> 500 เมตร) 

หมู่บ้าน 

	 4	 บ้านสัน		

	 3	 บ้านสวนหลวง		

	 7	 บ้านนาห้า		

	12	 บ้านปง	

	13	 บ้านดอยคำ		

	 8	 บ้านแม่ขนาด	

	15	 บ้านดอยยาว		

	 9	 บ้านป่าเลา		

10	บ้านผาด่าน		

15	บ้านแม่สะแงะ	

  

14	บ้านปงผาง		

  

จำนวนประชากร 3,844	คน	(1,385	ครัวเรือน)	 810	คน	(295	ครัวเรือน)	 	298	คน	(90	ครัวเรือน)	

แหล่งน้ำสำคัญ สระเก็บน้ำห้วยป้าง	     

เส้นทางน้ำ 

น้ำแม่ขนาด	

น้ำแม่สะอูน	

  ห้วยป้าง 

ห้วยบวกแคร่	

ห้วยแม่มะฮึก	

ห้วยผักหนาม	

ห้วยปู่ศึก	

ห้วยฟาง	

ห้วยยูง	

  

ห้วยเย็น	

ห้วยผาด่าน	

ห้วยต้นต้อง	

ห้วยผักชี 

ห้วยกระทิง	

ห้วยผามุง	

ห้วยมะโฮ่ง	

ห้วยปง	

ห้วยป่ากล้วย		

ห้วยช้างตาย	

สาธารณูปโภค 
มีไฟฟ้าใช้	

ประปาหมู่บ้าน	

ไม่มีไฟฟ้าใช้	

ประปาภูเขา	

ไม่มีไฟฟ้าใช้	

ประปาภูเขา	

ถนน 
ถนนลาดยาง	

ถนนคอนกรีต	

  ถนนคอนกรีต	

ทางลูกรัง	

ทางเดินเท้า	 ทางลูกรัง	

ทางเดินเท้า	

โรงเรียน 

รร.บ้านสวนหลวง	

รร.บ้านดอยคำ	

รร.บ้านแม่ขนาด	

รร.บ้านป่าเลา	

  รร.บ้านป่าเลา	(สาขาบ้านผาด่าน)	

รร.บ้านป่าเลา	(สาขาแม่สะแง๊ะ)	

	รร.บ้านป่าเลา	(สาขาบ้านปงผาง)	

ศาสนสถาน อารามบ้านดอยยาว-ป่าเลา	 อารามบ้านผาด่าน	   

สถานที่ราชการ 
สถานีอนามัยป่าเลา	

หน่วยพิทักษ์ป่าป่าเลา	

    

บ่อบาดาล 8	บ่อ	     

ฝายธรรมชาติ 34	ฝาย	 36	ฝาย	 42	ฝาย	

ฝายคอนกรีต (ปี 54)   17		   

การผลิตทางเกษตร ข้าว	ลำไย	พืชผัก	
ข้าว	ลำไย	ครั่ง	พืชป่า	หน่อไม้	

เลี้ยงกระบือ	
ข้าว	ครั่ง	พืชป่า	หน่อไม้	

ที่มา:	ปรับปรุงจาก	ถาวร	และคณะ	(2555)	

	 สำหรับระบบการปลูกพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ขะนาด	 มี

ความแตกต่างหลากหลายตามสภาพภูมินิเวศ	 รวมถึงปัจจัย

ในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 ซึ่งค่อนข้างมีข้อจำกัดในหลายด้าน	 โดย

สามารถสรุประบบการปลูกพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ขะนาด	 ได้

ดังนี้	(ภาพที่	3)	ระบบการผลิต	

	 ระบบที่	1	ข้าวนาปี	โดยจะเริ่มตกกล้าประมาณเดือน

มิถุนายน	เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนพฤศจิกายน	

	 ระบบที่	 2	 ไม้ผลยืนต้น	 -	 พืชแซม	 มีการเพาะปลูก

และดูแลรักษาตลอดทั้งปี		

	 ระบบที่	 3	 การเพาะเลี้ยงครั่งในต้นจามจุรี	 โดยพบ

มากในหมู่บ้านทางตอนบนของลุ่มน้ำ	

	 ระบบที่	 4	 การเลี้ยงสัตว์	 มีการเลี้ยงตลอดปีกระจาย

ทุกหมู่บ้าน	
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 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมินิเวศน์	 โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่าในทศวรรษที่
ผ่านมา	 ส่งผลให้ฐานทรัพยากรน้ำขาดความอุดมสมบูรณ์	
โดยเกษตรกรหลายรายได้ยินยันว่าก่อนปี	 พ.ศ.	 2550	 เกิด
ภาวะขาดแคลนน้ำในช่วงต้นฤดูฝนแต่ยังไม่รุนแรง	 และ
ปรากฏการณ์น้ำป่าไหลหลาก	น้ำท่วมฉับพลันมีน้อย	แต่หลัง
จากปี	พ.ศ.	2550	สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ได้ทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกปี	 ระบบการปลูกพืชดังกล่าวข้าง
ต้นจึงมีความอ่อนไหวต่อความแปรปรวนของสภาพอากาศ	
ดังนั้นชุมชนจึงมีการแสวงการายได้จากการทำงานนอกพื้นที่
โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมลำพูน	 คนวัยหนุ่มสาวรุ่นใหม่จึง
เคลื่อนย้ายแรงงานสู่ภาคอุตสาหกรรม	 คงเหลือแต่เกษตรกร
ผู้สูงอายุที่ยังคงปลูกพืชอาหาร	 โดยเฉพาะข้าวนาดำและ	 
ข้าวไร่	
	 2.	 ทุนที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิต	 เมื่อนำผลที่ได้
จากเวทีเสวนาและผู้ให้ข้อมูลสำคัญมาวิเคราะห์	 พบว่ามี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการทรัพยากรน้ำ	 กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำชีที่ระบุว่าสิ่งที่
ชุมชนมีอยู่และเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในมิติต่างๆ	 นั้น	
คือทุน	 (Livelihood	 Assets)	 ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
การดำรงชีวิตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	(บุญชัย	และคณะ.	2551)	
	 การผันชีวิตเข้าเป็นแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลำพูน	ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน	ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นได้ลดการพึ่งพิงฐานทรัพยากร	 ส่งผลต่อการร่วมคิด
ร่วมทำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าอย่างมีนัย
ยะสำคัญยิ่ง	
	 3.	 กลไกและการทำงานขององค์กร	 จากการเสวนา
กลุ่มและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในชุมชน	 พบว่า	 กรม
อุทยานฯ	 ได้มีการร่วมงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชนสามารถควบคุมการขยายการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พื้นที่อุทยาน	 ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน	 นอกจากนี้การเข้ามา
ของหน่วยงานต่าง	ๆ	ยังคงดำเนินการตามนโยบายและภาระ
หน้าที่ของต้นสังกัด	ซึ่งยังขาดการ	บูรณาการ	ที่จะเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน	 
	 4.	 ศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 การประมวลศักยภาพขององค์กรท้องถิ่น
ซึ่งครอบคลุมการขับเคลื่อนของอปท.และองค์กรชุมชนใน
พื้นที่ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่า
และน้ำ	ในเบื้องต้นพอสรุปเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี้		
	 	 4.1	 นโยบายและงบประมาณ	 เทศบาลตำบล
ทาขุมเงินและเทศบาลตำบลทากาศเหนือ	ซึ่งเป็น	อปท.	ที่ได้
รับประโยชน์และผลกระทบจากลุ่มน้ำแม่ขะนาดโดยตรง		 
ได้มีการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 โดย
กระจายความรับผิดชอบไปสู่หมู่บ้าน	 ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้มี
การประชาคมในการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ	เช่น	การอนุรักษ์ป่าชุมชน	การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร	 ฯลฯ	 เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน	 แต่กลับ

ภาพที่ 3 กิจกรรมการประกอบอาชีพทางเกษตรในแต่ละระบบที่สอดคล้องกับระยะเวลาในแต่ละปี	(ปฏิทินกิจกรรมทางเกษตร)	
ของชุมชนลุ่มน้ำแม่ขะนาด	ปี	2555

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. พค. พย. ธค.

ข้าวนาปี	

ข้าวนาปี	 พืชผัก	

ข้าวไร่/พืชไร่	(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	

พืชแซม/ไร่นาสวนผสม	

ไม้ผล	(ลำไย	/	มะม่วง	/	กล้วย)	

เพาะเลี้ยงครั่ง	

พืชไร่/พืชผัก	

ปศุสัตว์	

พืชผัก	
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พบว่า	 ไม่ใช่ทุกหมู่บ้านที่มีการกำหนดแผนที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยากรป่าและน้ำ	 โดยเฉพาะแผนการใช้น้ำ

เพื่อการเกษตร	 เช่น	 กรณีบ้านดอยยาว	 (หมู่ที่	 16)	 ที่ได้รับ

ผลกระทบจากภาวะน้ำป่าไหลหลากของน้ำแม่ขะนาด	 ได้

บรรจุแผนงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติในงบประมาณ		 

ปี	พ.ศ.	2556	เป็นจำนวนเงิน	10,000	บาท	แต่ในทางปฏิบัติ	

การจัดการน้ำในระดับหมู่บ้านไม่สามารถบรรเทาภัยพิบัติได้	

เนื่องจากหมู่บ้านเป็นเพียงหน่วยย่อยของลุ่มน้ำทั้งหมด	

ลำพังงบประมาณและแผนชุมชนยังไม่สามารถป้องกันความ

เสียหายจากภาวะน้ำท่วมอย่างยั่งยืนได้	 การบริหารจัดการ

ลุ่มน้ำแบบแยกส่วนที่ระดับหมู่บ้าน	 จึงเป็นเพียงการบรรเทา

ความเดือดร้อนในระยะสั้นเท่านั้น	

	 	 4.2	 กลุ่มองค์กรและเครือข่ายองค์กรและเครือข่าย

หลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่	

ได้แก่	 อปท.	 เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ขะนาดและกลุ่มผู้ใช้

น้ำฝายนาฟาน	หมู่ที่	 8	 บ้านแม่ขะนาด	 ได้มีการร่วมงานใน

เชิงกิจกรรมเฉพาะกิจ	 โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติหรือภัยพิบัติ	

แต่ยังไม่มีการร่วมมือกันเพื่อทำแผนการจัดการระยะปานกลาง

หรือระยะยาว	โดยแผนการจัดการน้ำที่สำคัญที่ชุมชนต้องการ

คือ	 การสร้างอ่างเก็บน้ำ	 ซึ่งต้องอาศัยการขับเคลื่อนทาง	 

การเมืองอย่างมาก	 แผนการสร้างอ่างเก็บน้ำยังจึงไม่ถูก	 

ผลักดัน		

	 	 4.3	 ภาวะผู้นำและความสามัคคีเครือ	 ข่ายลุ่ม

น้ำแม่ขะนาด	 ยังต้องอาศัยการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

องค์กรชุมชน	 โดยวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์	 ปัญหา	 

การจัดการทรัพยากรและการเตรียมการรับมือภัยพิบัติที่อาจ

จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง	 ดินโคลนถล่ม	 หรือน้ำป่าไหล

หลาก	 เพราะจากกการจัดเวทีประชุมกลุ่มผู้เกี่ยวข้องใน

หลายครั้ง	 พบว่าผู้นำชุมชน	 หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยัง	 

ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม	 หรือแสดง

ความคิดเห็นเท่าที่ควร	 ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับ

ข้อสรุปอันนำไปสู่การพัฒนา	หรือปรับปรุงแก้ไข	

	 	 4.4	 การบริหารจัดการลุ่มน้ำและการสื่อสาร	

กลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ขะนาด	 ยังไม่มีการวางแผนการ

ดำเนินงานที่ชัดเจนซึ่งส่งผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือให้

กับคนในเขตลุ่มน้ำ	 และ	 อปท.	 ในการให้การสนับสนุนทั้ง

กำลังและงบประมาณให้กับกลุ่มเครือข่าย	 ถึงแม้ว่าที่ผ่าน

มากลุ่มจะได้เคยร่วมทำงานวิจัยในระดับลุ่มน้ำร่วมกับเครือ

ข่ายลุ่มน้ำทา	ทำให้เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ขะนาด	ทั้งคณะกรรมการ

เครือข่าย	 ผู้นำชุมชนในระดับหมู่บ้าน	 และท้องถิ่น	 ได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหา	 และวิธีการแก้ไข

ปัญหาระหว่างลุ่มน้ำ	 แต่ยังไม่มีการนำไปสู่การปฏิบัติ	

เนื่องจากข้อจำกัดในด้านกำลังคน	 งบประมาณ	 และหน่วย

งานต่างๆ	ที่ให้การสนับสนุน	

วิจารณ์และสรุปผล

 การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมี

ความซับซ้อน	 เมื่อสถานภาพทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

โอกาสในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐนั้นแตกต่างกัน	 ดังเช่น

ชุมชนที่อาศัยในตอนบนของลุ่มน้ำแม่ขะนาด	 ที่การคมนาม

คมไม่สะดวก	 เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร	 แต่บริเวณ

ตอนล่างลุ่มน้ำสามารถที่จะเข้าถึงบริการได้ดีและรวดเร็ว	

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน	 (องค์กร

พัฒนาเอกชน	ทั้งภาครัฐและเอกชน)	 ได้มีการทำงานร่วมกัน	

เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจัง	 และมีการประสานงาน

ความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น	 จากแต่เดิมที่ต่างทำกัน

คนละทิศทาง	 งานวิจัยการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม	

ในขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าชุมชนส่วน

ใหญ่ได้เข้าใจถึงความต้องการซึ่งกันและกัน	 จนกระทั่งนำไป

สู่การเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมในการแก้ปัญหาร่วมกัน	ซึ่ง

ความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน	 เกิด

จากความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานร่วมกัน	 เช่น	 การมีผู้นำที่เข้ม

แข็ง	 มีความเชื่อมันซึ่งกันและกัน	 รวมไปถึงการออกแบบ

กระบวนการมีส่วนร่วม	 ที่ควรกระทำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต

และลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน		
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ความเชื่อมโยงของราคามังคุดระหว่างจังหวัดภาคตะวันออกกับตลาดขายส่ง

Mangosteen Price Integration Among Eastern Province and Wholesale Markets

จักรีพร สารนอก1  ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์2

Jakkreeporn Sannork1 and Dr. Apichart Daloonpate2

คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1,	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2

บทคัดย่อ

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงราคาในแนวราบและแนวดิ่ง	 ใช้ข้อมูลราคามังคุดรายวันระดับ

ฟาร์มใช้ราคามังคุดคละรายวันวันที่	9	เม.ย.	-	31	พ.ค.	2547	ตลาดกลางผลไม้ศาลาปากแซง	จ.จันทบุรี	และตลาดกลางเขาชะเมา 

จ.ระยอง	ระดับขายส่งใช้ราคามังคุดคละรายวัน	ตลาดไท	กรุงเทพฯ	ใช้แบบจำลอง	Cointegrationและ	Error	Correction	Model	

(ECM)	พบว่าราคาทั้งสามชุดมีความหยุดนิ่งในรูปของผลต่าง	1	ครั้ง(I(1))	มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว	ความยืดหยุ่น

การส่งผ่านราคาของ	 จ.จันทบุรีไปสู่	 จ.ระยองเท่ากับ	 3.01	ความยืดหยุ่นการส่งผ่านราคา	 จ.จันทบุรีไปสู่ตลาดไท	และ	 จ.ระยอง

ไปสู่ตลาดไทเท่ากับ	0.57	และ	1.44	การทดสอบ	ECM	พบว่าตลาดไทเป็นตัวกำหนด	จ.จันทบุรีเท่านั้น	จ.จันทบุรีใช้เวลาปรับตัว

สู่ดุลยภาพระยะสั้นเร็วที่สุดเท่ากับ	 0.15	 และพบว่าจ.ระยองเป็นตัวกำหนดตลาดไทเท่านั้น	 จ.ระยองใช้เวลาปรับตัวสู่ดุลยภาพ

ระยะสั้นเท่ากับ	 0.07	 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผลแสดงความสัมพันธ์ราคา	จ.ระยองส่งผลต่อราคาตลาดไทและ

ราคาตลาดไทจะส่งผลต่อราคา	 จ.จันทบุรี	 แสดงให้เห็นว่าราคามังคุดถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในแหล่งผลิตมากกว่าใน

ตลาดขายส่งซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ราคาในแนวตั้งและแนวนอน	 การศึกษามีข้อเสนอแนะคือ	 เมื่อต้องการให้ตลาดมังคุดมี

ประสิทธิภาพ	ควรใช้นโยบายให้เกิดประสิทธิภาพกับตลาดระดับฟาร์มก่อนแล้วจะทำให้ตลาดมังคุดอื่นๆ	มีประสิทธิภาพ	

คำสำคัญ :	มังคุด	/	ความเชื่อมโยงราคา	

ABSTRACT

 The	 objective	 of	 this	 study	 was	 to	 analyze	 spatial	 and	 vertical	 price	 integration	 among	 farm	 prices	 and	
Thailand	wholesale	using	daily	time-series	price	data	of	farm	prices	in	Chanthaburi	and	Rayong,	and	wholesale	price	
at	Talaad	Thai	from	April	9th	to	May	31st,	2004.	Cointegration	and	Error	Correction	Models	were	employed.	All	price	
series	are	stationary	at	(I(1))	and	they	had	long-run	equilibrium	relationship.	The	elasticities	of	transmission	from	farm	
price	in	Chanthaburi	to	Rayong	was	3.01,	from	farm	price	in	Chanthaburi	to	wholesale	price	at	Talaad	Thai	and	farm	
price	in	Rayong	to	wholesale	price	at	Talaad	Thai	were	0.57	and	1.44.	The	ECM	test	revealed	that	only	Talaad	Thai	
determined	 Chanthaburi	 and	 Chanthaburi	 had	 to	 adapt	 to	 balance	 equilibrium	 at	 0.15,	 whereas	 only	 Rayong	
determined	 Talaad	 Thai	 and	Rayong	 had	 to	 adapt	 to	 equilibrium	 at	 0.07.	Granger	 causality	 test	 have	 found	 that	
Rayong	determined	Talaad	Thai	and	Talaad	Thai	determined	Chanthaburi.	The	results	have	shown	the	relationship	
between	Rayong	 farm	prices	 affected	 to	 Talaad	Thai	wholesale	market	 prices	 and	Talaad	Thai	wholesale	market	
prices	 affect	 to	 Chanthaburi	 farm	 price.	 However	mangosteen	 price	markets	 are	more	 determined	 by	 supply	 and	
demand	 inside	 source	 than	 supply	 and	 demand	 at	 center	 market	 Bangkok,	 that	 affected	 the	 relationship	 of	 the	
vertical	and	horizontal.	The	study	suggested	that	policy	measures	should	 focus	on	the	mangosteen	farm	prices	for	
improving	price	efficiency	in	mangosteen	marketing	system.	

Keywords :	Mangosteen	/	Price	Integration 
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บทนำ

	 มังคุดเป็นหนึ่งในผลไม้ของไทยที่มีรสชาติดี	 จนได้รับ

การขนานนามว่า	 “ราชินีแห่งผลไม้”	 (Queen	 of	 Fruits)	

ประเทศไทยส่งออกมังคุดทั้งผลสดและแช่แข็ง	 (กรมส่งเสริม

การเกษตร.	 2541)	 มังคุดเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่น่าจับตามอง

ชนิดหนึ่ง	 แหล่งปลูกมังคุดที่สำคัญคือ	ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกคิด

เป็นร้อยละ	 61.23	 และภาคตะวันออกคิดเป็นร้อยละ	 37.90	

ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดของประเทศ	 (สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร.	 2548)	 ผลผลิตมังคุดในประเทศไทยมาจาก

จังหวัดภาคตะวันออกที่สำคัญๆ	คือจากจังหวัดจันทบุรีร้อยละ 

35	จากจังหวัดตราด	ร้อยละ	9	จากจังหวัดระยอง	ร้อยละ	4	

และมาจากจังหวัดภาคใต้	 แต่มังคุดที่ขายได้ราคาดีจะเป็น

มังคุดต้นฤดูที่มาจากภาคตะวันออก	 (กรมวิชาการเกษตร.	

2548)	 การเปลี่ยนแปลงของราคามังคุดเป็นไปตามอุปสงค์

และอุปทานของผลผลิตในต้นฤดูกาลราคาค่อนข้างสูง	 แต่

ราคาก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว	 ทำให้ไม่เกิดเสถียรภาพทาง

ด้านราคาเป็นที่เข้าใจว่าพ่อค้าในตลาดแต่ละระดับ	 (ตลาด

ระดับท้องถิ่น	 ตลาดระดับขายส่ง)	 มีอิทธิพลต่อราคาของ

มังคุดด้วยเพราะพ่อค้าในตลาดนั้นมีบทบาทในการถ่ายทอด

ข้อมูลการตลาด	 (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย.	 2548)	 หากข้อมูลการตลาดไม่สมบูรณ์อาจทำให้ราคา

สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงได้	 จึงเป็นผลให้เกิดการผันผวน

ของราคาเกิดขึ้น	 ซึ่งถ้าหากเกษตรกรมีการได้รับข้อมูลข่าว

สารเกี่ยวกับราคาและตลาดที่ถูกต้องแล้ว	 ก็จะมีการตัดสินใจ

และจัดการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง		

	 โดยทั่วไปตลาดแต่ละตลาดมักมีความเชื่อมโยง

เกี่ยวข้องกัน	 และผลกระทบที่มักจะสื่อออกมาอย่างชัดเจน	 

ก็คือ	ราคาที่เปลี่ยนแปลงไป	ซึ่งในการพิจารณาความเชื่อมโยง

ของตลาดเป็นไปได้ทั้งในแนวนอน	 หรือ	 “Horizontal”	 หรือ	

“Spatial”	ซึ่งเป็นการพิจารณาความเชื่อมโยงกันของตลาดใน

ระดับเดียวกันหลายๆ	 แห่งในท้องถิ่นที่ต่างกัน	 และในด้าน

แนวตั้ง	 หรือ	 “Vertical”	 ซึ่งเป็นการพิจารณาความเชื่อมโยง

ในตลาดต่างระดับกัน	 เช่น	 ระหว่างตลาดระดับขายส่ง

กรุงเทพฯ	 และตลาดระดับท้องถิ่น	 เป็นต้น	 (สมพร.	 2545	

อ้างถึง	Wyeth.	 1992)	 โดยที่ในการศึกษาครั้งนี้ในแนวนอน	

คือการศึกษาระหว่างตลาดกลางผลไม้	ศาลาปากแซง	อำเภอ

เมือง	 จังหวัดจันทบุรี	 และตลาดกลางเขาชะเมา	 อำเภอ	 

เขาชะเมา	 จังหวัดระยอง	 และในแนวตั้ง	 คือการศึกษา

ระหว่างตลาดระดับฟาร์มกับตลาดระดับขายส่ง	ณ	ตลาดไท 

วัตถุประสงค์ 

	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความ

เชื่อมโยงราคามังคุดในแนวราบและแนวดิ่ง	

วิธีการศึกษา

	 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของราคามังคุดครั้งนี้		 

ใช้แบบจำลอง	 Cointegrationและ	 Error	 Correction	Model	

(ECM)	 ในการวิเคราะห์	 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลราคามังคุด	 

รายวัน	 โดยมีหน่วยเป็นบาท/กิโลกรัม	 ระดับฟาร์มใช้ราคา

มังคุดคละรายวันตลาดกลางผลไม้ศาลาปากแซง	 อ.เมือง	

จ.จันทบุรี	 และราคามังคุดคละรายวันตลาดกลางเขาชะเมา	

อ.เขาชะเมา	 จ.ระยอง	 ระดับขายส่งใช้ราคามังคุดคละรายวัน	

ณ	ตลาดไท	กรุงเทพฯ	ตั้งแต่วันที่	9	เม.ย.	ถึง	วันที่	31	พ.ค.	

ปี	พ.ศ.	2547	(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.	2548)	(ฝ่ายวิจัย

และข้อมูลตลาดไท.	2548)		

 การใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา	(Time	Series)	เพื่อหาความ

สัมพันธ์ของตัวแปรในเชิงเศรษฐกิจนั้นอาจเกิดปัญหาตัวแปร

คลาดเคลื่อน	 (Error	 Term)	 และจำเป็นต้องทำการทดสอบ

ความหยุดนิ่ง	 (Stationary)	 ของข้อมูลเสียก่อนเพราะหาก

วิเคราะห์โดยที่ข้อมูลอนุกรมเวลาไม่นิ่ง	 (Nonstationary)		 

จะได้ค่าสถิติ	 t	 (T-Statistics)	 ที่มีการแจกแจงไม่มาตรฐาน	

การอ่านค่าและการสรุปผลการศึกษาก็อาจผิดพลาดได้

อย่างไรก็ตามถ้าตัวแปร	2	ตัวแปรแม้จะมีลักษณะไม่นิ่ง	แต่ก็

อาจจะมีค่าสูงขึ้นตามเวลาแบบไปด้วยกัน	 สันนิษฐานได้ว่า		 

มีการร่วมไปด้วยกันในอันดับเดียวกัน	 (Integration	 of	 The	

Same	Order)	และถ้าไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็น

ไปได้ว่าความแตกต่างดังกล่าวมีลักษณะนิ่ง	 (อารี.	 2547		 

อ้างถึง	Charemza	and	Deadman.	1992)	ทั้งหมดดังกล่าวน้ี	

คือ	 แนวคิดเกี่ยวกับการร่วมกันไปด้วยกัน	 (Cointegration)	

และการที่ตัวแปรทั้งสองอาจมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ

ระยะยาว	 (Long	 Term	 Equilibrium	 Relationship)	 แต่ใน

ระยะสั้นอาจออกนอกดุลยภาพได้	ดังนั้นเราสามารถจะให้ตัวแปร

คลาดเคลื่อน	(Error	Term)	ในสมการ	Cointegrated	เป็นค่า

ความคลาดเคลื่อนดุลยภาพ	 (Equilibrium	 Error)	 และเรา

สามารถที่จะนำเอาตัวแปรคลาดเคลื่อน	 (Error	 Term)	 นี้ไป

ผูกพฤติกรรมระยะสั้นกับระยะยาวใน	Error	Correction	Model 

ได้	(อารี.	2547	อ้างถึง	Gujarati.	1995)		

	 วิธี	 Cointegration	 Analysis	 ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้

เพื่อหาความสัมพันธ์ของดุลยภาพระยะยาวของตัวแปรอย่าง
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แพร่หลายเช่น	งานวิจัยทางด้านความเชื่อมโยงระหว่างตลาด

ระดับเดียวกันแต่จะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น	(Horizontal 

หรือ	Spatial)	ซึ่งพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงราคาระหว่าง

ตลาด	เช่น	Alexander	and	Wyeth	(1994)	ได้ทำการศึกษา

การเชื่อมโยงตลาดข้าว	ระหว่างเมืองสำคัญในประเทศอินโดนีเซีย 

โดยวิธี	 Cointegrationapproach	 งานวิจัยในประเทศไทยใน

งานวิจัยของ	 ธนวรรธน์	 (2551)	 ได้นำแนวคิดดังกล่าวศึกษา

การใช้จ่ายภาครัฐ	 :	 พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในปี	

2551	 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์และความเป็นเหตุเป็นผล

ระหว่างการใช้จ่ายภาครัฐบาล	กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย	 โดยทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	

(Cross-Correlation	 Coefficient)	 ของตัวแปรทางด้านอุปสงค์

มวลรวมกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 และทดสอบ

ความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพ	 (Granger	 Causality	 Test)		 

การทดสอบ	 Cointegration	 และ	 Error	 Correction	Model	

(ECM)	 ระหว่างการใช้จ่ายของรัฐกับผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ	 และในส่วนงานวิจัยผลผลิตสินค้าเกษตรได้มี

แนวคิดการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงราคาของตลาด

สินค้าเช่นพรทิพย์	 (2537)	 ได้นำค่าความยืดหยุ่นการส่งผ่าน

ราคามาใช้ในการศึกษาแบบจำลองการตอบสนองของ

อุปทานในสภาพพลวัตของมังคุดในประเทศไทย	พบว่าระดับ

ราคาขายส่งมังคุดในตลาดท้องถิ่น	 พ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้า

ขายส่งจะมีบทบาทและอำนาจในการกำหนดระดับราคาของ

มังคุดในตลาด	 และการศึกษาของกุลฤดี	 (2545)	 ที่ทำ	 

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของราคาในตลาดกลางและ

ตลาดท้องถิ่นของผลไม้	 ทำให้เห็นว่าการศึกษาความสัมพันธ์

ของความเชื่อมโยงตัวแปรและความเป็นเหตุเป็นผลระหว่าง

ตัวแปรสามารถนำมาใช้ศึกษาได้กับตัวแปรราคามังคุดเพื่อ

ทราบทิศทางความสัมพันธ์ของตลาดได้เป็นอย่างดี	 ซึ่ง	 

การศึกษาครั้งนี้จะได้ทำการศึกษากับราคาตลาดมังคุดระดับ

ฟาร์มในภาคตะวันออกและตลาดขายส่งกรุงเทพ	

ผลการศึกษา

	 การศึกษาครั้งนี้เพื่อดูความเชื่อมโยงราคามังคุดในปี	

พ.ศ.	2547	เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงราคาในแนวราบและ

แนวดิ่ง	โดยประกอบด้วย		

	 1.	 ทดสอบความหยุดนิ่ง	การระบุระดับของ	Integration 

(Dickey	and	Fuller.	1979)	

	 ผลการทดสอบความหยุดนิ่งของระดับราคาปรากฏว่า

ราคาของตลาดทั้งสามแห่งไม่มีความหยุดนิ่ง	 จึงต้องทดสอบ

ต่อไปโดยการทำให้อยู่ในรูปผลต่าง	 (Difference)	 ซึ่งข้อมูลมี

ความหยุดนิ่งโดยผ่านการทำให้อยู่ในรูปผลต่าง	1	ครั้ง	 (I(1))	

ที่ระดับนัยสำคัญ	0.01		

	 2.	 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว

และการวิเคราะห์การส่งผ่านราคา	

	 ในการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว

ของราคาแต่ละระดับ	 โดยจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูป	 EViews	

ในการทดสอบ	 ซึ่งมีค่าสถิติในการทดสอบ	 2	 ค่าคือ	 Trace	

และ	 Max	 –	 Eigen	 (Gujarati.	 2003)	 และจากสมการ	

cointegration	 พบว่า	 ราคาทั้งสามชุดมีความสัมพันธ์เชิง

ดุลยภาพระยะยาว	 ซึ่งนำมาวัดผลของการส่งผ่านราคาได้	

โดยการคำนวณออกมาในรูปของค่าความยืดหยุ่นของการส่ง

ผ่านราคา	(Elasticity	of	Price	Transmission)	ดังนี้	คือ	

	 	 2.1	 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ

ระยะยาว	 และการวิเคราะห์การส่งผ่านราคาระหว่างราคา

ฟาร์มของจังหวัดระยอง	 (PR)	 กับราคาฟาร์มของจังหวัด

จันทบุรี	 (PJ)	 พบว่า	 ตัวแปรราคาทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิง

ดุลยภาพระยะยาว	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	ดังสมการ	

cointegration	ที่	1	

	 การวิเคราะห์การส่งผ่านราคาค่าความยืดหยุ่นของ

การส่งผ่านราคาที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ	 3.01	 นั่นคือ	 แสดง

ว่าราคาฟาร์มที่จังหวัดระยองมีความอ่อนไหวต่อการ

เปลี่ยนแปลงของราคาฟาร์มในจังหวัดจันทบุรีสูงมากเป็น		 

3	 เท่าทั้งในสถานการณ์ที่ราคาสูงขึ้นและในสถานการณ์ที่

ราคาลดลง	

	 	 2.2	 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ

ระยะยาว	 และการวิเคราะห์การส่งผ่านราคาระหว่างราคา

 ε
t
	=	2.80	x	 14.64		=	3.01	

   13.62	

^  P
R
	=	24.33	+	2.80P

J
	 (1)	

(4.23)***	

หมายเหตุ:	ตัวเลขในวงเล็บ	คือ	ค่าสถิติ	t,		

***	หมายถึง	มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

จากสมการ	 cointegrationนำมาวัดผลของการส่งผ่านราคา	 

ในรูปค่าความยืดหยุ่นได้ดังนี้	
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ฟาร์มของจังหวัดจันทบุรี	 (P
J
)	 กับระดับราคาขายส่งตลาดไท	

(P
T
)	 พบว่า	 ตัวแปรราคาทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ

ระยะยาว	 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	 ดังสมการ	

cointegration	ที่	2	

 

 

(2.80)***	

หมายเหตุ	:	ตัวเลขในวงเล็บ	คือ	ค่าสถิติ	t,		

***	 หมายถึง	 มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 จาก

สมการ	 cointegrationนำมาวัดผลของการส่งผ่านราคาในรูป

ค่าความยืดหยุ่นได้	ดังนี้	

^  P
J
	=	7.02	+	0.41P

T
	 (2)	

 ε
t
	=	0.41	x	 20.25		=	0.57	

   14.64	

	 ค่าความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคาที่คำนวณได้มี

ค่าเท่ากับ	 0.57	 นั่นคือ	 แสดงว่าราคาในแหล่งผลิตใหญ่เช่น

จังหวัดจันทบุรีมีการปรับตัวต่อราคาในตลาดขายส่งต่ำ	

	 	 2.3	 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ

ระยะยาว	 และการวิเคราะห์การส่งผ่านราคาระหว่างราคา

ฟาร์มของจังหวัดระยอง	 (P
R
)	 กับระดับราคาขายส่งตลาดไท	

(P
T
)	 พบว่า	 ตัวแปรราคาทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ

ระยะยาว	 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	 ดังสมการ

cointegration	ที่	3	

^  P
R
	=	25.90	+	0.97P

T
	 (3)	

(2.70)***	

หมายเหตุ	:	ตัวเลขในวงเล็บ	คือ	ค่าสถิติ	t,		

***	หมายถึง	มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

จากสมการ	cointegrationนำมาวัดผลของการส่งผ่านราคาใน

รูปค่าความยืดหยุ่นได้	ดังนี้	

 ε
t
	=	0.97	x	 20.25		=	1.44	

   13.62	

	 ค่าความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคาที่คำนวณได้มี

ค่าเท่ากับ	1.44	นั่นคือ	ราคาฟาร์มจังหวัดระยองมีการปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดขายส่งในระดับที่ใกล้เคียงกัน 

	 จากค่าความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคาที่คำนวณ

ได้และความสัมพันธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในความสัมพันธ์

ระหว่างราคาตลาดระดับเดียวกันจะมีค่าความยืดหยุ่นของ

การส่งผ่านราคามากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างราคาตลาด

ต่างระดับกัน	

	 3.	 การกะประมาณแบบจำลอง	ECM	

	 เมื่อตัวแปรที่ทำการทดสอบมีความสัมพันธ์เชิง

ดุลยภาพในระยะยาวแล้ว	 แต่ในระยะสั้นอาจจะมีการออก

นอกดุลยภาพได้	 ซึ่งการทดสอบ	 ECM	 จะทำให้ทราบ

ความเร็วในการปรับตัวจากการเบี่ยงเบนจากดุลยภาพใน

ระยะสั้น		

	 	 3.1	 การกะประมาณแบบจำลอง	ECM	ระหว่าง

ราคาฟาร์มของจังหวัดระยอง	(P
R
)	กับราคาฟาร์มของจังหวัด

จันทบุรี	 (P
J
)	พบว่า	จากสมการ	cointegrationในสมการที่	1	

ตัวแปรราคาฟาร์มทั้งสองมีความสัมพันธ์กันเชิงดุลยภาพใน

ระยะยาว	 แต่ในการทดสอบว่าการเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพ

ในระยะสั้นกลับพบว่าราคาฟาร์มของทั้ง	 2	 ตลาดไม่มี	 

การปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ	
^ ΔP

Rt
	=	-0.01e

t-1
	+	0.50ΔP

Jt-1
-	0.38ΔP

Rt-1
	 (4)	

(0.58)ns	(3.84)***	(2.50)***	

^ ΔP
Jt
	=	-0.15e

t-1
	+	0.49ΔP

Jt-1
-	0.17ΔP

Tt-1
	 (6)	

^ ΔP
Jt
	=	0.07e

t-1
	+	0.23ΔP

Jt-1
+ 0.01ΔP

Rt-1
	 (5)	

(3.75)***	(2.16)***	(0.04)ns	

หมายเหตุ	:	ตัวเลขในวงเล็บ	คือ	ค่าสถิติ	t,		
ns	หมายถึง	ไม่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ	

***	หมายถึง	มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

	 	 3.2	 การกะประมาณแบบจำลอง	ECM	ระหว่าง

ราคาฟาร์มของจังหวัดจันทบุรี	 (P
J
)	 กับราคาขายส่งตลาดไท	

(P
T
)	 จากผลการทดสอบ	พบว่า	 จากสมการ	 cointegration	 

ในสมการที่	 2	 ตัวแปรราคาทั้งสองระดับมีความสัมพันธ์กัน

เชิงดุลยภาพในระยะยาว	 แต่ในการทดสอบว่าการเบี่ยงเบน

ออกจากดุลยภาพในระยะสั้น	 กลับพบว่ามีเพียงราคาฟาร์ม

ของจังหวัดจันทบุรีเท่านั้นที่มีความเร็วในการปรับตัวจากการ

เบี่ยงจากดุลยภาพในระยะสั้น	 เท่ากับ	 -0.15	 เพื่อให้เข้าสู่

ดุลยภาพอีกครั้งดังสมการที่	 6	 แต่ในส่วนของราคาขายส่ง

ตลาดไทพบว่าไม่มีการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ	ดังสมการที่	7	

2.52)***	(3.29)***	(2.37)*	

(2.41)***	(0.06)ns	(2.22)***	

หมายเหตุ	:	ตัวเลขในวงเล็บ	คือ	ค่าสถิติ	t,		
ns	หมายถึง	ไม่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ	

***	หมายถึง	มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

^ ΔP
Tt
	=	-0.33e

t-1
	-	0.02ΔP

Jt-1
-	0.37ΔP

Tt-1
	 (7)	
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	 	 3.3	 การกะประมาณแบบจำลอง	ECM	ระหว่าง

ราคาฟาร์มของจังหวัดระยอง	 (P
R
)	 กับราคาขายส่งตลาดไท	

(P
T
)	พบว่า	จากสมการ	cointegrationในสมการที่	3	ตัวแปร

ราคาทั้งสองระดับมีความสัมพันธ์กันเชิงดุลยภาพในระยะ

ยาว	 แต่ในการทดสอบว่าการเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพใน

ระยะสั้น	 กลับพบว่ามีเพียงราคาขายส่งตลาดไทเท่านั้นที่มี

การปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในระยะสั้น	 และมีความเร็วในการ

ปรับตัวเข้าหาดุลยภาพเท่ากับ	 -0.07	 แต่ในส่วนของราคา

ฟาร์มจังหวัดระยองพบว่าไม่มีการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ	 

ดังสมการที่	8	และ	9	
^ ΔP

Rt
	=	-0.01e

t-1
	+	0.37ΔP

Rt-1
+	0.02ΔP

Tt-1
	 (8)	

(0.80)ns		 (2.41)***		 (0.33)ns 

^ ΔP
Tt
	=	-0.07e

t-1
	+	0.02ΔP

Rt-1
-	0.27ΔP

Tt-1
	 (9)	

(4.21)***		 (0.08)ns		 (2.27)***	

หมายเหตุ	:	ตัวเลขในวงเล็บ	คือ	ค่าสถิติ	t,		
ns	หมายถึง	ไม่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ	

***	หมายถึง	มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

	 จากความสัมพันธ์ระหว่างราคาฟาร์มและราคา

ขายส่งนั้น	 พบว่าราคาขายส่งตลาดไทมีความสัมพันธ์เป็น	 

ตัวกำหนดราคาฟาร์มจังหวัดจันทบุรีเท่านั้น	 และราคาฟาร์ม

ของจังหวัดจันทบุรีมีการใช้ เวลาในการปรับตัวเข้าหา

ดุลยภาพในระยะสั้นได้เร็วที่สุดเท่ากับ	 0.15	 หรือประมาณ		 

7	 วันและพบว่าราคาฟาร์มจังหวัดระยองมีความสัมพันธ์เป็น

ตัวกำหนดราคาขายส่งตลาดไทเท่านั้น	 และราคาฟาร์มของ

จังหวัดระยองมีการใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหาดุลยภาพ	 

ในระยะสั้นได้เร็วในลำดับถัดมาเท่ากับ	 0.07	 หรือประมาณ	

14	 วัน	 ส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างราคาฟาร์มของจังหวัด

ระยองและจังหวัดจันทบุรี	 พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ของราคา

ราคาฟาร์มทั้ง	 2	 ตลาดและไม่มีการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพใน

ระยะสั้น	

	 4.	 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง	ECM	ที่กะประมาณได้	

	 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะ

ยาว	 สามารถพยากรณ์การตอบสนองกันของตัวแปรต่อไป	 

ในอนาคตได้โดยใช้การทดสอบ	impulse	response	function	

(IRF)	ผลการทดสอบแสดงได้ดังตารางที่	4	ดังนี้	คือ	

 

การวิเคราะห์	ECM	สามารถสรุปความสัมพันธ์แสดง	ได้ด้วยภาพที่	1	

ราคาฟาร์มของจังหวัดจันทบุรี

ราคาฟาร์มของจังหวัดระยอง

ราคาฟาร์มของจังหวัดระยอง

ราคาขายส่งตลาดไท

ราคาฟาร์มของจังหวัดจันทบุรี

ราคาขายส่งตลาดไท

ตลาดไท

ตลาดระยอง ตลาดจันทบุรี

ภาพที่ 1	 สรุปผลการทดสอบ	 ECM	 ของราคามังคุดระดับฟาร์มของจังหวัดระยอง	 (P
R
)	 ราคาฟาร์มของจังหวัดจันทบุรี	 (P

J
)	

และราคามังคุดระดับขายส่งตลาดไท	(P
T
)	ปี	พ.ศ.	2547	

หมายเหตุ:		 หมายถึง	ไม่มีความสัมพันธ์ในการเป็นตัวกำหนดราคาของอีกตลาด	

		 	 หมายถึง	เป็นตัวกำหนดราคาของอีกตลาด	

หรือ	แสดงแผนภาพความเชื่อมโยงได้	ดังนี้	
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ตารางที่ 1		ผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของราคาระดับฟาร์มและระดับขายส่ง	ปี	พ.ศ.	2547	

df Chi-sq p-value

P
J
	เป็นเหตุให้เกิด	P

R
6 17.89200 0.0065***

P
R
	เป็นเหตุให้เกิด	P

J
6 6.278 0.3928

P
T
	เป็นเหตุให้เกิด	P

J
7 23.07826 0.0017***

P
J
	เป็นเหตุให้เกิด	P

T
7 25.62992 0.0006***

P
T
	เป็นเหตุให้เกิด	P

R
3 0.973339 0.8077

P
R
	เป็นเหตุให้เกิด	P

T
3 17.84270 0.0005***

หมายเหตุ:	***	หมายถึง	มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	

	 จากผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผล	

กลับพบว่าให้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกันบางส่วนกับ	 

การทดสอบ	 ECM	 คือ	 ราคาตลาดไทเป็นตัวกำหนดราคา

จังหวัดจันทบุรี	 และราคาจังหวัดระยองเป็นตัวกำหนดราคา

ตลาดไท	 และยังพบความสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผลระหว่าง	

ราคาจังหวัดจันทบุรีเป็นตัวกำหนดราคาจังหวัดระยอง	 ราคา

จังหวัดจันทบุรีเป็นตัวกำหนดราคาตลาดไทและราคาตลาดไท

เป็นตัวกำหนดราคาจังหวัดระยอง	 ซึ่งให้ผลแตกต่างจากค่า	

ECM	 โดยผลการศึกษาในส่วนที่ตรงกันแสดงถึงความ

สัมพันธ์ของตลาดราคาฟาร์มจังหวัดระยองส่งผลต่อราคา

ขายส่งตลาดไทและราคาขายส่งตลาดไทจะส่งผลต่อราคา

ฟาร์มจังหวัดจันทบุรี	 อย่างไรก็ตามผลส่วนที่ตรงกันแสดงให้

เห็นว่าราคามังคุดถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในแหล่ง

ผลิตมากกว่าอุปสงค์และอุปทานในตลาดขายส่งกรุงเทพที่

เป็นตลาดศูนย์กลางของประเทศซึ่งเป็นตลาดที่ส่งผลต่อ

ความสัมพันธ์ของราคาในแนวตั้งและแนวนอน	

วิจารณ์และสรุปผล

	 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าราคามังคุดทั้งสามตลาด

มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว	 ราคาฟาร์มที่จังหวัด

ระยองมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาฟาร์มใน

จังหวัดจันทบุรีสูงมากเป็น	 3	 เท่า	 การทดสอบ	ECM	พบว่า

ราคาขายส่งตลาดไทมีความสัมพันธ์เป็นตัวกำหนดราคา

ฟาร์มจังหวัดจันทบุรีเท่านั้น	 และราคาฟาร์มของจังหวัด

จันทบุรีมีการใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหาดุลยภาพในระยะ

สั้นได้เร็วที่สุดเท่ากับ	 0.15	 และพบว่าราคาฟาร์มจังหวัด

ระยองมีความสัมพันธ์เป็นตัวกำหนดราคาขายส่งตลาดไท

เท่านั้น	และราคาฟาร์มของจังหวัดระยองมีการใช้เวลาในการ

ปรับตัวเข้าหาดุลยภาพในระยะสั้นได้เร็วเท่ากับ	 0.07	 ซึ่ง	 

การทดสอบ	 ECM	 ส่วนที่ให้ผลตรงกันกับการทดสอบความ

สัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผลกันคือ	 ราคาขายส่งตลาดไทใน

อดีตเป็นตัวกำหนดราคาฟาร์มของจังหวัดจันทบุรีในปัจจุบัน	

และราคาฟาร์มจังหวัดระยองในอดีตเป็นตัวกำหนดราคา

ขายส่งตลาดไทในปัจจุบัน	 ดังนั้นจากผลการศึกษาที่ตรงกัน

นั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ของตลาดราคาฟาร์มจังหวัดระยอง

จะส่งผลต่อราคาขายส่งตลาดไทและราคาขายส่งตลาดไทจะ

ส่งผลต่อราคาฟาร์มจังหวัดจันทบุรี	 แต่จะไม่มีความสัมพันธ์

ระหว่างราคาฟาร์มจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองด้วย

กันเอง		

	 ในการศึกษานี้ทำให้เราทราบถึงความเชื่อมโยงราคา

มังคุดของทั้งสามตลาด	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบตลาดมังคุดที่จะสามารถนำไปประยุกต์

ใช้ให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพทางราคา	 ลดการผันผวน

ของราคามังคุดในทั้งสามตลาด	 และก่อให้เกิดการจัดการการ

ผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพได้	 เช่น	 หากต้องการ

ให้ราคามังคุดในตลาดขายส่งมังคุดสูงขึ้นก็จะต้องทำการ

แทรกแซงราคามังคุดที่ตลาดระดับฟาร์มให้มีราคาสูงขึ้นก่อน

เพราะเมื่อราคามังคุดที่อยู่ในแหล่งผลิตราคาสูงขึ้นแล้วก็จะมี

อิทธิพลทำให้ราคาขายส่งมังคุดเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นในทิศทาง

เดียวกัน	 ในที่สุดก็จะทำให้ตลาดมังคุดอื่นๆเกิดประสิทธิภาพ

ทางราคาขึ้น	

	 จากผลการวิเคราะห์ค่า	 ECM	 และผลการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผลที่มีค่าแปลผลที่แตกต่างกัน

ของแบบจำลองนี้จึ ง เป็นข้อสังเกตได้ว่าข้อมูลที่ ใช้ ใน  
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การศึกษาน่าจะมีความล่าช้าของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้น

หากมีการนำค่าความล่าช้าเข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วยจะทำให้

ผลการศึกษามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 และควรมีการเพิ่ม

ข้อมูลราคาโดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่มากขึ้นก็อาจ

จะส่งผลให้แบบจำลองมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
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กระบวนการมีส่วนร่วมสำหรับสร้างตัวบ่งชี้ความยั่งยืนของการเลี้ยงโคนม

โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Participatory Process for Identification of Sustainability Indicators 

by Small Dairy Holders in Northeast

วรมัน ไม้เจริญ สุจินต์ สิมารักษ์1 และ ภาสกร นันทพานิช2

Waramon Maijaroan Suchint Simaraks1 and Passakhon Nuntapanich2

1	สาขาเกษตรเชิงระบบ	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	40002
2	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	34000

บทคัดย่อ

	 การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยที่ผ่านมามีการขยายตัวทั้งจำนวนโคนมและผลผลิตน้ำนม	 ขณะที่ฟาร์มโคนมกลับลด

จำนวนลง	ทั้งนี้ผู้เลี้ยงโคนมประสบปัญหาด้านต้นทุนค่าอาหารปัญหาการจัดการฟาร์มและในอนาคตข้อตกลงองค์การการค้าโลก

อาจส่งผลต่อความยั่งยืนในสถานการณ์เช่นนี้การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรจะมีความยั่งยืนหรือไม่ทราบได้อย่างไรว่ายั่งยืน	 ตัวบ่ง

ชี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถประเมินความยั่งยืนได้และควรเป็นตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากเกษตรกรอย่างไรก็ตาม

การพัฒนาตัวบ่งชี้ดังกล่าวโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีการศึกษาน้อยมากและควรใช้ได้กับเกษตรผู้เลี้ยงโคนม

รายย่อยซึ่งเป็นส่วนใหญ่โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (participatory	 workshop)	 เพื่อระบุตัวบ่งชี้ความยั่งยืน

ของระบบการเลี้ยงโคนมจากการศึกษาพบว่า	ทั้ง	34	ตัวบ่งชี้ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งตัวบ่งชี้ออกเป็น	4	ปัจจัยหลัก	

ได้แก่	1)	ปัจจัยด้านกระบวนการผลิต	จำนวน	13	ตัวบ่งชี้	2)	ปัจจัยด้านเศรษฐกิจจำนวน	14	ตัวบ่งชี้	3)	ปัจจัยด้านสังคม	จำนวน	

4	ตัวบ่งชี้	และ	4)	ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	จำนวน	3ตัวบ่งชี้จะเห็นได้ว่า	สามารถสร้างตัวบ่งชี้ความยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วน

ร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ได้	 และควรมีการนำมาเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในพื้นที่อื่นๆที่มีการศึกษาในลักษณะ

เดียวกันเพื่อสร้างเป็นตัวบ่งชี้ร่วมและนำไปใช้ประเมินในพื้นที่อื่นๆ	ได้	

คำสำคัญ :	กระบวนการมีส่วนร่วมตัวบ่งชี้	/	ความยั่งยืน	/	การเลี้ยงโคนม	/	กลุ่มเกษตรกรรายย่อย	

ABSTRACT

	 Dairy	farming	in	Thailand	has	been	expanding	in	terms	of	number	of	dairy	cattle	and	milk	production	but	the	
number	 of	 farms	 has	 been	 decreasing.	 This	 changing	 trend	 is	 due	 to	 high	 feed	 cost,	 improper	management	 and	
possibly	 approaching	 of	 agreement	 on	 FTA.	 This	 circumstance	may	 affect	 sustainability	 of	 the	 dairy	 farming,	
particularly	by	small	dairy	holders	 in	the	northeast	of	Thailand,	 is	an	interesting	research	question.	To	evaluate	the	
sustainability	 its	 indicators	 need	 to	 be	 developed	 particularly	 by	 small	 dairy	 holders’	 participation.	 However,	 only	
limited	studies	on	such	sustainability	have	been	carried	out.	Participatory	workshops	were	conducted	to	identify	initial	
sustainability	 indicators.	Total	 of	 34	 indicators	were	 identified	which	 could	 be	divided	 into	 4	 aspects	 1)	 production	
technique,	 consisting	 of	 13	 indicators	 2)	 economic	 aspect,	 consisting	 of	 14	 indicators	 3)	 social	 and	 organization	
aspects,consisting	of	 4	 indicators	and	4)	 environmental	 aspect	 consisting	of	 3	 indicators.	The	 result	 indicated	 that	
through	 the	small	holders’	participation	 the	 initial	sustainability	 indicators	could	be	 identified.	Further	comparison	of	
these	initial	indicators	with	other	studies	may	result	in	common	indicators	that	can	be	applied	to	evaluate	small	dairy	
farms	in	different	areas.		

Keywords :	Participatory	Process	/	Indicators	/	Sustainability	/	Rising	Dairy	/	Small	Holders	Group 
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บทนำ

	 ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม

อย่างจริงจังตั้งแต่ประมาณปี	พ.ศ.	2504	หลังจากนั้นได้แพร่

หลายทั่วประเทศและมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นสถานการณ์

ของประชากรโคนมในช่วงปี	 พ.ศ.	 2540–2548	 มีอัตรา	 

การขยายตัวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ	 6.49	 ขณะที่ปริมาณ

การผลิตน้ำนมดิบมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย	 

ร้อยละ	 8.5	 ในขณะที่จำนวนฟาร์มลดลงเรื่อยๆ	คือ	 ปี	 พ.ศ.	

2548	มีเกษตรกรเลี้ยงโคนมจำนวน	23,374	ครัวเรือน	ลดลง

ร้อยละ	 0.27	 แต่จำนวนโคนมเพิ่มขึ้นร้อยละ	 17.26	 จากปีที่

ผ่านมา	 (เทพณรงค์.	 2550)	 และ	 ปี	 พ.ศ.	 2552	 จำนวน	 

ผู้เลี้ยงโคนมโคนม	 ลดลงเหลือ	 17,737	 ครัวเรือน	 (กรม

ปศุสัตว์.	2552)	

	 จำนวนฟาร์มโคนมในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง

ขณะที่ขนาดฟาร์มใหญ่ขึ้นทั้งนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประสบ

ปัญหาหลัก	 คือต้นทุนการผลิตน้ำนมโดยเฉพาะค่าอาหารที่

สูงขึ้นตามราคาของค่าขนส่งอาหาร	 และปัญหาทั่วไป	 คือ	

การจัดการฝูงโคนมที่ไม่เหมาะสมต่อสัดส่วนของโคนมที่ให้

ผลผลิต	 ปัญหาการผสมไม่ติด	 ประสิทธิภาพการผลิตที่ต่ำ

ทำให้ฟาร์มขนาดเล็กไม่คุ้มทุน	อีกทั้งปัจจัยภายนอกจากการ

ที่รัฐบาลไทยได้ร่วมในข้อตกลงองค์การการค้าโลก	 (จรัญ.	

2538	 ;	 พิบูลย์	 และคณะ.	 2545)	 ปัจจัยเหล่านี้ต่างเชื่อมโยง	 

ต่อกันและมีผลกระทบต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างมากโดย

เฉพาะเกษตรกรรายย่อย	 ทำให้เกิดประเด็นที่เกี่ยวกับความ

ยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมที่อาจทวีความเข้มข้นขึ้น	

	 ในสถานการณ์เช่นนี้การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรจะ

มีความยั่งยืนหรือไม่อย่างไรนอกจากนั้นการประเมินความ	 

ยั่งยืนยังมีหลากหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งผู้ปฏิบัติเป็น

ผู้ที่รู้ดีที่สุด	 ดังนั้นการพัฒนาตัวบ่งชี้ควรมีการมีส่วนร่วมของ

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม	อย่างไรก็ตามการพัฒนาตัวบ่งชี้ดังกล่าว

โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีการศึกษา	 

น้อยมาก	 การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวบ่งชี้

ความยั่งยืนเบื้องต้นของระบบการเลี้ยงโคนมโดยวิธีการมี

ส่วนร่วมของผู้เลี้ยงโคนม	

วิธีการศึกษา

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการงานวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative 

Research)	เทคนิคที่ใช้ในการวิจัย	คือ	การประชุมเชิงปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วม	(participatory	workshop)	มีขั้นตอนและ

กระบวนการ	ดังนี้	

	 กำหนดผู้มีส่วนร่วมในการสร้างประเด็นตัวบ่งชี้ความ

ยั่งยืน	 โดยใช้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมตำบลศรีธาตุ	

เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	

	 ดำเนินการประชุมโดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ

อย่างมีส่วนร่วม	 จำนวน	 2	 ครั้ง	 โดยครั้งที่1	 มีผู้เข้าร่วม	

จำนวน	 83	 คน	 เพื่อเป็นการกำหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับ

ความยั่งยืนของระบบการผลิตโคนมโดยมีกรอบคำถาม	

ได้แก่	 ความยั่งยืนในระบบการผลิตโคนมคืออะไร?	 มีปัจจัย

หรือองค์ประกอบอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของ

ระบบการผลิตโคนม	 ?	 และครั้งที่	 2	 มีผู้เข้าร่วม	 จำนวน		 

52	 คน	 เพื่อตรวจสอบและเติมเต็มข้อมูลที่ได้จากการประชุม

ครั้งที่	 1	 โดยมีกรอบคำถาม	 คือ	 มีปัจจัยหรือองค์ประกอบ

อะไรบ้างที่ส่งเสริมให้การเลี้ยงโคนมประสบผลสำเร็จ?	

ปัญหาของการเลี้ยงโคนมในพื้นที่คืออะไร	?	

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม

ถูกนำมาวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 และข้อมูลที่

ได้จากการประชุมทั้งสองครั้งทำการวิเคราะห์	จัดกลุ่มและหา

ข้อสรุปในเวทีการประชุมโดยมีเครื่องมือและเทคนิคที่ช่วยใน

การรวบรวมข้อมูล	 เช่น	 การทำแผนที่ทางความคิด	 (Mind	

Mapping)	และนำมาสร้างประเด็นตัวบ่งชี้		

	 สถานที่ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ในพื้นที่บ้าน	 

หัวนาคำ	ตำบลหัวนาคำ	อำเภอศรีธาตุ	จังหวัดอุดรธานี	

ผลการวิจัย

	 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่	 1	 ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียได้ให้ความหมายของความยั่งยืนในการเลี้ยงโคนม	

ว่า	 ต้องสามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้เรื่อยๆ	 จนถึงรุ่นลูก	

รุ่นหลานและได้สะท้อนปัจจัยความสำเร็จสู่ความยั่งยืน	(ภาพที่	1) 

ซึ่งแบ่งได้เป็น	4	ประเด็นได้แก่	

	 1.	 ด้านกระบวนการผลิต	 กลุ่มผู้ เลี้ยงโคนมได้

พิจารณาปัจจัยในด้านกระบวนการผลิตหลากหลายประเด็น	

เนื่องจากด้านนี้ถือเป็นด้านหลักที่ส่งผลต่อความยั่งยืน

โดยตรง	 ถ้าหากตัวผู้เลี้ยงเองมีการจัดการฟาร์มที่ถูกต้อง	 มี

สัดส่วนโคที่ให้ผลผลิตน้ำนมต่อฟาร์มมาก	 โคนมมีสายพันธุ์ที่

มีพันธุกรรมเหมาะสม	 มีการบริการรักษาโรคและผสมเทียม

โคอย่างเพียงพอ	 โคนมผสมเทียมติดง่าย	 สามารถหาแหล่ง

อาหารข้นและอาหารหยาบในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการผลิต	
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

	 2.	 ด้านเศรษฐกิจ	 กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมได้ให้ความเห็น

ในด้านนี้ว่า	 ต้องมีต้นทุนการผลิตต่ำขณะที่การผลิตต้องมี

ประสิทธิภาพด้วย	 รายได้ของอาชีพการเลี้ยงโคนมต้อง	 

มีความมั่นคงสามารถพึ่ งพาตัว เองและอยู่ รอดได้ ใน

สถานการณ์ปัจจุบัน-อนาคต	 ซึ่งในเรื่องต้นทุนนี้มีความ

สัมพันธ์กับราคาของอาหารข้นเป็นหลัก	 ถ้าราคาอาหารข้น

สูงทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมหรือขาดทุนก็ไม่สามารถเลี้ยงต่อ

ไปได้ทำให้ไม่มีความยั่งยืนดังคำกล่าวของเกษตรกรว่า	

“เดี๋ยวนี้ถ้าค่าอาหารสูงขึ้นเรื่อยๆ	 หักค่าอาหารแล้วเหลือ	

(กำไร)	 น้อยกว่าเดิมถ้า	 (กำไร)	 เหลือน้อยลงเรื่อยๆ	 ต่อไป	 

ก็คงต้องเลิกเลี้ยง”	

	 3.	 ด้านสังคม	 กลุ่มสมาชิกได้สะท้อนประเด็น	 

การสืบทอดอาชีพเป็นประเด็นหลักเพราะถ้าลูก-หลานในรุ่น

ต่อไปไม่สนใจเลี้ยงโคนมก็ทำให้กิจกรรมไม่มีความต่อเนื่อง

ส่งผลให้ไม่เกิดความยั่งยืน	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 วิฑูรย์	 (2544)	

และ	 ภาสกร	 (2551)	 รายงานว่า	 การผลิตที่ดำรงอยู่อย่าง	 

ต่อเนื่องและการสืบทอดอาชีพส่งผลโดยตรงต่อความยั่งยืน

ในกิจกรรมนั้นๆ	

	 4.	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 ในด้านนี้กลุ่มสมาชิกสะท้อนใน

ประเด็นของสภาพพื้นที่ตั้งฟาร์มต้องมีความเหมาะสมต้องมี

แหล่งน้ำและไฟฟ้าใช้	 ส่วนของเสียที่มาจากการผลิตไม่ควร

ส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้าน	 ซึ่งในประเด็นของของเสียที่มาจาก

การผลิตมีเกษตรกรเพียงบางรายที่มีปัญหาในประเด็นนี้	

เนื่องจากกลุ่มสมาชิกมีการตั้งฟาร์มโคนมกระจัดกระจายและ

มีระยะห่างจากแหล่งชุมชน	

	 จากนั้นผู้วิจัยได้การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่	 2	

โดยการให้สมาชิกระบุองค์ประกอบของปัจจัยที่มีผลต่อความ

สำเร็จในการเลี้ยงโคนมในพื้นที่	 (ภาพที่	 2)	 ซึ่งแบ่งได้เป็น		 

6	ประเด็น	ได้แก่	

	 1.	 ด้านตัวเกษตรกรและครอบครัว	 ผู้เลี้ยงเองต้องมี

ความรักการเอาใจใส่ในการดูแลสัตว์	 และต้องมีความสามัคคี

ในครอบครัวเนื่องจากสมาชิกใช้แรงงานในครอบครัวเป็น

หลัก	 ในกรณีสามี-ภรรยาไม่สามารถตกลงภาระหน้าที่ของ

งานฟาร์มและงานอื่นๆ	 ในครอบครัวได้	อาจทำให้เกิดปัญหา

ในวันนั้นๆและมีประเด็นการควบคุมค่าใช้จ่ายในครัวเรือนถือ

เป็นประเด็นที่สำคัญ	 ถ้าตัวเกษตรกรไม่สามารถควบคุม	 

การใช้จ่ายของตัวเองอาจส่งผลต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมได้	

ดังคำกล่าวว่า	 “กำไรจากค่าขายนมที่ต้องมีการควบคุม		 

บางคนรีบเอาไปซื้อรถมันก็ลำบากมีภาระส่งงวด”	

	 2.	 ด้านตัวโค	 ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ	

โดยแม่โคต้องมีสายพันธุ์ที่เหมาะสมที่ให้ปริมาณน้ำนมมาก

และทนทานต่อสภาพแวดล้อม	 ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ

สืบพันธุ์และโรคเต้านมอักเสบ	 ซึ่งในด้านของตัวโคมีความ

สัมพันธ์กับการจัดการฟาร์มของเกษตรกรโดยตรงกล่าวคือ	

ถ้าเกษตรกรมีความรู้ในการจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ

จะทำให้สุขภาพโคสมบูรณ์	

	 3.	 ด้านการจัดการฟาร์ม	 ในด้านนี้กลุ่มเกษตรกรให้

ความสำคัญกับความรู้และประสบการณ์ของการเลี้ยงโคนม

โดยเฉพาะด้านอาหาร	 ถ้าโคได้รับอาหารอย่างเพียงพอ

เหมาะสมทำให้โคนมมีความสมบูรณ์พันธุ์	ผสมติดได้ตามปกติ 

มีผลผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพและปริมาณ	 ดังคำกล่าวของ

เกษตรกรว่า	 “ถ้าโคได้กินเต็มที่มันก็ให้นมมาก	 ถ้าโคสุขภาพ

ดีก็ผสมติดง่าย	 ขึ้นอยู่กับการจัดการ”และยังให้ความสำคัญ

กับการทำบัญชีฟาร์มเพื่อทราบถึงรายรับ-จ่าย	

	 4.	 ด้านเจ้าหน้าที่	 กลุ่มเกษตรกรให้ความสำคัญ

ด้านจำนวนเจ้าหน้าที่ของศูนย์ต้องมีเพียงพอ	 เนื่องจากกลุ่ม

สมาชิกมีจำนวนโคนมมากกว่าสามพันตัวและมีการตั้งฟาร์ม

ภาพที่ 1  ปัจจัยความสำเร็จสู่ความยั่งยืนที่ได้จากกลุ่ม

เกษตรกร	
ภาพที่ 2  ปัจจัยความสำเร็จในการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ที่ได้

จากกลุ่มเกษตรกร	
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

อย่างกระจัดกระจายทำให้บางวัน	 มีสมาชิกบางรายได้รับ

บริการไม่ทั่วถึง	

	 5.	 ด้านทุนในการเลี้ยง	กลุ่มเกษตรกรให้ความเห็นว่า 

ควรมีแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอ	 เนื่องจากอาชีพการเลี้ยง

โคนมต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก	 ได้แก่	 ค่าโรงเรือน	 อุปกรณ์	

โดยเฉพาะค่าแม่พันธุ์โคนม	

	 6.	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 ภูมิอากาศส่งผลต่อปริมาณ

ผลผลิตน้ำนม	 ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นสบาย

ทำให้ช่วงดังกล่าวมีปริมาณผลผลิตน้ำนมมากกว่าฤดูร้อน

และมีอัตราการผสมติดที่ดีกว่า	 สอดคล้องกับ	 Armstrong	 et	 al	

(1988,	 1993)	 and	 Flamebaum	 et	 al	 (1986)	 รายงานว่า		 

ถ้าสิ่งแวดล้อมรอบๆ	 ตัวโคเย็นสบาย	 ทำให้โคสามารถเพิ่ม

การระบายความร้อนในร่างกายส่งผลให้เพิ่มผลผลิตและ

สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่โคนมได้	

ตัวบ่งชี้ความยั่งยืนเบื้องต้นของระบบการเลี้ยงโคนม 

	 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 2	 ครั้ง

ที่ผ่านมา	 กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมร่วมกันสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยความสำเร็จที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น	 ผู้วิจัยได้ทำ

ทำการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	Analysis)	และทำเป็นตัวบ่งช้ี

เบื้องต้น	 (Initial	 Indicators)	 สามารถแบ่งตัวบ่งชี้ออกเป็น		 

4	 ปัจจัยหลัก	 คือ	 1)	 ปัจจัยด้านกระบวนการผลิต	 จำนวน		 

13	 ตัวบ่งชี้	 2)	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจจำนวน	 14	 ตัวบ่งชี้		 

3)	 ปัจจัยด้านสังคม	 จำนวน	 4	 ตัวบ่งชี้	 4)	 ปัจจัยด้าน	 

สิ่งแวดล้อม	 จำนวน	 3	 ตัว	 รวมทั้งสิ้นจำนวน	 34	 ตัวบ่งชี้	 

(ภาพที่	3)	มีรายละเอียด	ดังนี้	

ภาพที่ 3		ตัวบ่งชี้ความยั่งยืนของการระบบการเลี้ยงโคนมเบื้องต้น	จำนวน	34	ตัวบ่งชี้	

ตัวบ่งชี้ความยั่งยืนของระบบการเลี้ยงโคนมเบื้องต้นของกลุ่ม อ.ส.ค. ศรีธาตุ จำนวน 34 ตัวบ่งชี้ 

ด้านกระบวนการผลิต	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 ด้านสิ่งแวดล้อม	

-	มีพื้นที่ปลูกหญ้าอาหารสัตว์	
-	สัดส่วนพื้นที่ปลูกอาหารสัตว์
ต่ อจำนวนโคนมในฟาร์ ม
เหมาะสม	

-	สัดส่วนโครีดต่อโคในฟาร์ม
ทั้งหมดสมดุลกัน	

-	โคนมที่มีสายเลือดที่เหมาะสม	
-	สามารถหาวัตถุดิบอาหาร
หยาบได้ในท้องถิ่น	

-	สามารถหาวัตถุดิบอาหารข้น
ได้ในท้องถิ่น	

-	ไม่มีแม่ โคที่ เป็นโรคเต้านม
อักเสบ	

-	จำนวนการตายหรือการคัดทิ้ง
โคออกจากฝูงต่ำ	

-	ผสมเทียมโคนมติดง่าย	
-	ความเอาใจใส่ดูแลโคในฟาร์ม	
-	ความรู้ในการเลี้ยงโคนม	
-	มีประสบการณ์	 (ทักษะ)	 ใน
การเลี้ยง	

-	จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาโรคและ
ผสมเทียมโคนมที่เพียงพอ	

-	มีแหล่งเงินทุนในการทำฟาร์ม	
-	อาหารข้นมีราคาถูก	
-	ต้นทุนการผลิตต่อผลผลิต
น้ำนมในฟาร์มต่ำ	

-	แรงงานในครัวเรือนเพียงพอ	
-	ระยะห่างจากฟาร์มถึงศูนย์
รับน้ำนมดิบ	

-	มีผลผลิตน้ำนมเฉลี่ยต่อตัวสูง	
-	น้ำนมโคมีคุณภาพ	
-	มีการจดบันทึกและการทำ
บัญชีฟาร์ม	

-	มีรายได้จากการเลี้ยงโคนมสูง	
-	สามารถควบคุมรายจ่ายใน
ครัวเรือน	

- ร าคากลา งน้ ำนมดิ บต่ อ
กิโลกรัม	

-	นโยบายส่งเสริมจากรัฐ	
-	ความสามารถด้านการตลาด
ของสหกรณ์	

-	ไม่มีกิจกรรมหรืออาชีพอื่นๆ	
ที่มาขัดแย้งกับอาชีพการ
เลี้ยงโคนม	

-	มีการสืบทอดอาชีพสู่ลูกหลาน 
-	มีความสามัคคีในครอบครัว	
-	ไม่มีความขัดแย้งกับคนใน
ชุมชน	

-	ความเข้มข้นของสหกรณ์	
 

-	มีไฟฟ้าและแหล่งน้ำเพียงพอ	
-	สภาพเส้นทางคมนาคมสะดวก 
-	สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อ
โคนม	
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	 1.	 ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการผลิตมีจำนวนทั้งสิ้น		 

13	 ตัวบ่งชี้	 แบ่งออกเป็น	 6	 กลุ่มย่อยคือ	 1)	 กลุ่มพืชอาหาร

สัตว์	 ประกอบไปด้วย	 2	 ตัวบ่งชี้	 คือ	 มีพื้นที่ปลูกแปลงหญ้า

อาหารสัตว์และสัดส่วนพื้นที่ปลูกอาหารสัตว์ต่อจำนวนโคนม

ในฟาร์มเหมาะสมซึ่งหญ้าสดถือเป็นอาหารหยาบหลักของ

โคนมและยังช่วยลดต้นทุนอาหารข้นได้	 จากคำกล่าวของ

เกษตรกรว่า	“หญ้ามีความสำคัญถ้ามีทุ่งหญ้าให้วัวกินตลอดปี

ก็จะช่วยลดปัญหาค่าอาหารได้”	 2)	 กลุ่มตัวโค	 ประกอบ	 

ไปด้วย	 2	 ตัวบ่งชี้	 คือ	 สัดส่วนโครีดต่อโคในฟาร์มทั้งหมด

สมดุลกันและโคนมที่มีสายเลือดที่ เหมาะสม	 ในด้านนี้

เกษตรกรเห็นว่า	 ถ้าเกษตรกรมีจำนวนโครีดนมมากในขณะที่

โคที่ไม่ให้ผลผลิตมีจำนวนน้อย	 สัดส่วนของโครีดนมต่อโค	 

ในฟาร์มทั้งหมดจึงสูง	 ทำให้เกษตรกรมีกำไรจากการเลี้ยง

โคนม	3)	กลุ่มอาหาร	ประกอบไปด้วย	2	ตัวบ่งชี้	คือ	สามารถ

หาวัตถุดิบอาหารหยาบได้ในท้องถิ่นและสามารถหาวัตถุดิบ

อาหารข้นได้ในท้องถิ่น	 ถ้าสามารถหาวัตถุดิบในท้องถิ่นได้

ทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบ	 ทำให้เกษตรกรสามารถลด

ต้นทุนการผลิตได้	 4)	 กลุ่มโรคและการสืบพันธุ์	 ประกอบไป

ด้วย	3	ตัวบ่งชี้	คือ	ไม่มีแม่โคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบจำนวน

การตายหรือการคัดทิ้งโคออกจากฝูงต่ำ	และผสมเทียมโคนม

ติดง่าย	 ทั้งหมดนี้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการเลี้ยงและ	 

การจัดการซึ่งส่งผลต่อกำไรของเกษตรกรเองสอดคล้องกับ	

ภาสกร	 (2551)	 กล่าวว่า	 ตัวชี้วัดที่บ่งบอกประสิทธิภาพและ

การจัดการฟาร์มของเกษตรกร	 คือ	 จำนวนการตายและ	 

การคัดโคที่มีปัญหาด้านสุขภาพออกจากฝูง	 5)	 กลุ่มผู้เลี้ยง	

ประกอบไปด้วย	3	ตัวบ่งชี้	คือ	ความเอาใจใส่ดูแลโคในฟาร์ม

ความรู้ในการเลี้ยงโคนมและมีประสบการณ์	 (ทักษะ)	 ในการ

เลี้ยง	เกษตรกรเห็นว่า	การมีความรักและเอาใจใส่โคในฟาร์ม

ทำให้เป็นส่วนที่ผลักดันให้เกิดความสำเร็จในการเลี้ยงโคนม	

6)	 กลุ่มหน่วยงานส่งเสริม	 มีตัวบ่งชี้	 1	 ตัว	 คือ	 จำนวน	 

เจ้าหน้าที่รักษาโรคและผสมเทียมโคนมที่เพียงพอ	ซึ่งตัวบ่งชี้

ดังกล่าวถือเป็นตัวบ่งชี้เฉพาะพื้นที่	

	 2.	 ตัวบ่งชี้ด้านเศรษฐกิจมีจำนวนทั้งสิ้น	14	ตัวบ่งชี้	

แบ่งออกเป็น	 4	 กลุ่มย่อย	 ได้แก่	 1)	 กลุ่มปัจจัยในการผลิต	

ประกอบไปด้วย	 5	 ตัวบ่งชี้	 คือ	 แหล่งเงินทุนในการทำฟาร์ม	

อาหารข้นมีราคาถูก	 ต้นทุนการผลิตต่อปริมาณน้ำนมใน

ฟาร์มต่ำ	 แรงงานในครัวเรือนเพียงพอ	 และระยะห่างจาก

ฟาร์มถึงศูนย์รับน้ำนมดิบเกษตรกรพิจารณาในแง่ของปัจจัย

การผลิตทั้งระบบมีความสัมพันธ์กันกับผลผลิตโคนมที่ส่งผล

ต่อกำไร	 2)	 กลุ่มประสิทธิภาพการผลิต	 ประกอบไปด้วย		 

3	 ตัวบ่งชี้	 คือ	 มีผลผลิตน้ำนมเฉลี่ยต่อตัวสูง	 น้ำนมโคมี

คุณภาพ	 และมีการจดบันทึกและทำบัญชีฟาร์ม	 ปัจจัยด้าน

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตน้ำนมดังกล่าวสามารถ	 

บ่งบอกถึงประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี	

3)	กลุ่มผลตอบแทน	ประกอบไปด้วย	3	ตัวบ่งชี้	คือ	มีรายได้

จากการเลี้ยงโคนมสูง	 สามารถควบคุมรายจ่ายในครัวเรือน	

และราคากลางน้ำนมดิบต่อกิโลกรัม	ด้านรายได้จากการเลี้ยง

โคนมถือเป็นตัวบ่งชี้พื้นฐานที่สามารถสะท้อนถึงความยั่งยืน

ของกิจกรรมนั้นๆ	 ได้	 4)	 กลุ่มการส่งเสริม	 ประกอบไปด้วย		 

3	 ตัวบ่งชี้	 คือ	 นโยบายส่งเสริมจากรัฐ	 ความสามารถด้าน	 

การตลาดของสหกรณ์	และไม่มีกิจกรรมหรืออาชีพอื่นๆ	ที่มา

ขัดแย้งกับอาชีพการเลี้ยงโคนม	ซึ่งตัวบ่งชี้ทั้งสามตัวดังกล่าว

เป็นปัจจัยภายนอกที่ช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับอาชีพนี้	

	 3.	 ตัวบ่งชี้ด้านสังคม	 มีทั้งจำนวนสิ้น	 4	 ตัวบ่งชี้	

แบ่งออกเป็น	2	กลุ่มย่อย	ได้แก่	กลุ่มเกษตรกรและครอบครัว

ประกอบไปด้วย	 2	 ตัวบ่งชี้	 คือ	 มีการสืบทอดอาชีพสู่	 

ลูกหลาน	และ	มีความสามัคคีในครอบครัว	ตัวบ่งชี้ด้านมีการ

สืบทอดอาชีพสู่ลูกหลานถือเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในระยะยาว	

ถ้าไม่มีบุตร-หลานสืบทอดกิจการแล้ว	อาชีพนั้นๆ	ไม่สามารถ

ดำรงอยู่ได้จากคำกล่าวของเกษตรกรว่า	 “การเลี้ยงโคนม	 

ถ้าบ่มีคนเลี้ยงต่อก็ต้องจบแน่นอน”	2)	กลุ่มชุมชนและองค์กร	

ประกอบด้วย	2	ตัวบ่งชี้	คือ	 ไม่มีความขัดแย้งในชุมชน	และ

ความเข้มแข็งของสหกรณ์	 ถึงแม้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม	 

ส่วนใหญ่มีระยะทางระหว่างฟาร์มและหมู่บ้านห่างไกลกัน	

แต่ก็มีการสะท้อนว่า	ถ้าอาชีพนั้นๆ	สร้างปัญหาให้กับเพื่อนบ้าน

อาจส่งผลให้มีการล้มเลิกกิจกรรมส่วนตัวบ่งชี้ด้านความเข้มแข็ง

ของสหกรณ์มีความสำคัญต่อสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมมาก	 ถ้า

กลุ่มหรือสหกรณ์มีการบริหารงานดีจะส่งผลให้สมาชิกได้

กำไรนำไปสู่ความอยู่รอดหรือยั่งยืนต่อไป	

	 4.	 ตัวบ่งชี้ความสำเร็จด้านสาธารณูปโภคและ	 

สิ่งแวดล้อม	มีจำนวนทั้งสิ้น	3	ตัวชี้วัด	แบ่งออกเป็น	3	กลุ่มย่อย 

ได้แก่	 1)	 กลุ่มสภาพของฟาร์ม	ประกอบด้วย	 1	ตัวบ่งชี้	 คือ	

ตัวบ่งชี้ด้านมีไฟฟ้าและแหล่งน้ำเพียงพอ	 ตัวบ่งชี้นี้เป็น	 

พื้นฐานทางโครงสร้างของฟาร์มโคนม	 2)	 กลุ่มการขนส่ง

น้ำนม	ประกอบด้วย	 1	 ตัวบ่งชี้	 คือ	 สภาพเส้นทางคมนาคม

สะดวก	 ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ตั้งฟาร์ม	 การขนส่ง

น้ำนมมีความราบรื่นหรือตรงกันข้ามนั้นขึ้นอยู่กับระยะทาง

จากที่ตั้งฟาร์มถึงศูนย์รับน้ำนมดิบ	 ถ้าการคมนาคมสะดวกก็



140
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ทำให้การเดินทางขนส่งน้ำนมแต่ละครั้งมีความราบรื่น	 

3)	กลุ่มผลกระทบที่เกิดจากการทำฟาร์ม	ประกอบด้วย	1	ตัว

บ่งชี้ย่อย	 คือ	 สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อโคนมถ้ามี

สภาพภูมิอากาศเหมาะสมก็ส่งผลให้ผลผลิตน้ำนมโคมี

ปริมาณมาก	 ในขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามจะส่งผลให้

โคนมปรับสภาพไม่ทันและมีผลต่อปริมาณน้ำนมโค	

สรุปผลการวิจัย

	 จะเห็นได้ว่า	 เราสามารถใช้กระบวนการและการมี

ส่วนร่วมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสร้างตัวบ่งชี้ความยั่ง

ยืนและตัวบ่งชี้ที่ได้ส่วนใหญ่ตรงกับตัวบ่งชี้ที่ได้จากนักวิชา

การที่มีการศึกษามาก่อน	 (ภาสกร.	 2551)	 และหากมีการ

ศึกษาเพิ่มเติมและนำมาเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในพื้นที่อื่นๆ

ที่มีการศึกษาในลักษณะเดียวกันเพื่อสร้างเป็นตัวบ่งชี้ร่วม

และสามารถนำไปใช้ประเมินความยั่งยืนในพื้นที่อื่นๆ	ได้	
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินแนวคิด	 การปฏิบัติและผลจากการเลี้ยงหมูหลุม	 โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ		 
การสัมภาษณ์เชิงลึก	 31	 ครัวเรือน	 ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและประชุมกลุ่มแกนนำเกษตรกร	 จากการศึกษาพบว่า
เกษตรกรมีวิธีการเลี้ยงโดยแบ่งเป็น	 2	 กลุ่มได้แก่	 กลุ่มแรกมีการรวมกันในรูปวิสาหกิจชุมชน	 พบว่ามีจำนวน	 21	 ครัวเรือน	
เป็นการเลี้ยงเชิงการค้า	 จำนวนหมูหลุมเฉลี่ย	 17.3	 ตัว	 สมาชิกส่วนใหญ่รวมกลุ่มเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์	 ร้อยละ	 69	
เพื่อลงทุน	 ใช้อาหารสำเร็จรูปเป็นหลักในการเลี้ยง	พบว่าต้นทุนในการผลิตและรายได้สุทธิต่อตัว	 4,528	 บาท	 และ	 944	 บาท		 
ตามลำดับ	ส่วนกลุ่มที่สองเป็นเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมแบบผสมผสานกับระบบการผลิตพืชผัก	จำนวน	10	ครัวเรือน	โดยมีจำนวน
หมูหลุมเฉลี่ย	 7.1	 ตัว	 กลุ่มนี้ได้ใช้แนวคิดหลักการพึ่งตนเองและการผสมผสานกับระบบเดิมในการเลี้ยงหมูหลุม	 โดยได้ปุ๋ยจาก
พื้นรองคอกเพื่อใช้ในการปลูกพืชและเป็นรายได้เสริม	 มีใช้อาหารสำเร็จรูปและใช้เศษผักจากการปลูกในฟาร์มมาเป็นส่วนผสม
อาหาร	 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ทุนตัวเองทั้งหมด	 นอกจากนี้พบว่าต้นทุนในการผลิตและรายได้สุทธิต่อตัว	 4,037	 บาท	 และ		 
1,013	 บาท	 ตามลำดับ	 งานวิจัยนี้ระบุว่าการผลิตหมูหลุมในระบบผสมผสานเป็นแนวทางลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก	
และนำไปสู่การทำเกษตรยั่งยืนที่เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้	

คำสำคัญ:	หมูหลุม	/	เกษตรผสมผสาน	/	การพึ่งตนเอง	/	เกษตรยั่งยืน	/	เกษตรกรรายย่อย	

ABSTRACT

 The	objective	of	this	research	was	to	evaluate	the	conceptual	idea,	practice	and	result	from	raising	pitted	pig	
systems.	 This	 research	 applied	 qualitative	 approach	where	 the	 in-depth	 interviewed	 of	 31	 sample	 households	 by	
using	 semi-structured	 interview	 and	 focus	 group	 discussion.	 The	 result	 revealed	 that	 there	 were	 two	 groups	 of	
farmers	practiced	in	raising	pitted	pig	such	as	farmers	were	cooperate	into	community	enterprise.	The	21	households	
had	raised	pitted	pig	 for	commercial	purpose.	The	average	number	of	pig	per	household	was	17.3.	Majority	of	 the	
members	 borrowed	money	 from	 commercial	 bank	 to	 invest	 pitted	 pig.	 Sixty	 nine	 percent	 of	 farmers	 were	 used	
concentrate	for	 feeding.	The	production	cost	and	net	 income	per	head	were	4,528	baht	and	944	baht	respectively.	
The	second	group	was	those	farmers	integrated	pitted	pig	into	current	cropping	systems	which	was	10	households.	
The	average	number	of	pitted	pig	per	household	was	7.10.	The	main	concept	was	the	utilization	of	pig	manure	for	
farming	 and	 additional	 income.	 The	 feeding	 was	mixture	 between	 concentrate	 and	 waste	 from	 farm.	Majority	 of	
household	invested	their	own	money.	Apart	from	this,	the	production	cost	and	net	income	per	head	were	4,037	baht	
and	1,013	baht	 respectively.	The	research	 indicated	 that	 integrated	pitted	pig	system	was	help	 farmers	 to	 reduced	
external	input	and	leading	to	sustainable	agricultural	practices.	

Keywords :	Pitted	Pig	/	Integrated	Farming	/	Self-Sufficiency	/	Sustainable	Agriculture	/	Smallholders	Farmer	
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บทนำ

	 ระบบการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนที่ทำเกษตรยั่งยืน	 มี	 
การเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการเพาะปลูก	 โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบเกษตรผสมผสาน	 (ไพบูลย์	 เฮงสุวรรณ.	 2547)	
การเลี้ยงสัตว์สร้างความเกื้อกูลให้แก่ระบบเพราะสัตว์เลี้ยงมี
ประโยชน์ต่อระบบการเพาะปลูก	 หรือการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น	
เช่น	 การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยบำรุงดิน	 ประโยชน์ของการมีสัตว์
เลี้ยงในระบบเกษตรยั่งยืน	 คือ	 เพิ่มความมั่นคงในการยังชีพ 
โดยการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งอาหารสำหรับ
ครอบครัว	และการถ่ายโอนธาตุอาหารและพลังงานระหว่างสัตว์
และพืช	 ในรูปของปุ๋ยคอก	 และพืชอาหารสัตว์	 การเลี้ยงสัตว์
เพื่อสร้างความมั่นคงในการยังชีพ	(วิฑูรย์	ปัญญากุล.	2544)	
การเลี้ยงสุกรแนวทางเกษตรธรรมชาติ	 “หมูหลุม”	 เป็นหนึ่ง
ในโครงการพระราชดำริฯ	 เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทย	 ทำการ
ผลิตอย่างพอเพียงโดยยึดหลักธรรมชาติ	(พรทิพา	โรจนแสง.	
มปป.)	 โดยมีหลักคิดในการทำเกษตรแบบผสมผสาน	 เป็น	 
การพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวม
ถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น	 และการพึ่งพาตนเอง
ในด้านการผลิตและบริโภคขนาดเล็กและขนาดกลางที่เหมาะสม
กับทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่น	 และวัฒนธรรมของชุมชน
โดยเป้าหมายเชิงนโยบายอยู่ที่พัฒนาชนบท	 การฟื้นฟู	 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (จินตนา	 อินทรมงคล.	
2549)	 ปัจจุบันการเลี้ยงหมูหลุมกำลังขยายตัว	 เนื่องจาก
นโยบายส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาล
ทำให้หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยง
หมูหลุมเป็นอาชีพหลักและเสริม	 โดยพบว่ามีการขยาย
จำนวนการเลี้ยงหมูหลุมมากขึ้นโดยส่วนใหญ่เกษตรกรรายย่อย 
ได้รวมกลุ่มเพื่อรับการสนับสนุนการเลี้ยงหมูหลุมจาก
โครงการของรัฐบางกลุ่มเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อกู้ยืม
เงินจากธนาคารพาณิชย์		
 อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
ของเกษตรกรในแนวคิดและแนวทางปฏิบัติการเลี้ยงหมูหลุม	
ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาทางเกษตรที่มี
ปศุสัตว์ผสมผสานอยู่ในระบบที่เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้	
และโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหมูหลุม	 และ
นำไปสู่การพัฒนาด้านเกษตรที่ยั่งยืน	

วัตถุประสงค์  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวคิด	การปฏิบัติ
และผลจากการเลี้ยงหมูหลุม	 ตำบลสันทราย	 อำเภอสารภี	
จังหวัดเชียงใหม่	

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยมีการพูดคุย

สอบถาม	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 

กับใช้กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนที่มีการเลี้ยงหมูหลุมจำนวน		 

31	 ครัวเรือน	 ตำบลสันทราย	 อำเภอสารภี	 จังหวัดเชียงใหม่

โดยการใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างโดยการใช้แบบสัมภาษณ์

กึ่งโครงสร้าง	(semi-structured	interview)	สัมภาษณ์	

	 ระดับครัวเรือนเกษตรกร	 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

การส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมประชุมกลุ่มแกนนำเกษตรกร	

(focus	 group	 discussion)	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	 สถิติเชิง

พรรณนา	 (Descriptive	 statistic)	 ในด้านข้อมูลพื้นฐาน	 

ของเกษตรกรปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตหมูหลุม	

การวิเคราะห์	 ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ	 (cost-

benefit	 analysis)	 และวิธีการปฏิบัติและการจัดการเลี้ยงหมู

หลุมของเกษตรกร	

ผลการศึกษาและวิจารณ์

1. บริบทในพื้นที่ 

	 ตำบลสันทรายเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสารภี	 จังหวัด

เชียงใหม่	 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง	 มีการแบ่งเขต

การปกครองออกเป็น	 12	 หมู่บ้าน	 รวม	 1,893	 ครัวเรือน		 

รวมทั้งสิ้น	 5,628	 คน	 แบ่งเป็นชาย	 2,711	 คน	 เป็นหญิง	

2,917	คน	สภาพโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย	 เหมาะสำหรับ

การทำเกษตรกรรม	 เช่น	 ทำสวนสำใย	 ปลูกพืชตามฤดูกาล	

อาชีพรอง	ได้แก่	ค้าขาย	รับจ้างทั่วไป	ในอดีตตำบลสันทราย

ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก	 แต่อาชีพปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่

ในพื้นที่ปลูกลำไยเป็นหลักแทนการปลูกข้าว	 โดยเมื่อ	 ปี	

พ.ศ.	 2530–2531	 มีโครงการปรับปรุงโครงสร้างผลิตกรรม

การเกษตร	(คปร.)	เพื่อลดจำนวนพื้นที่การปลูกข้าว	เนื่องจาก

ขณะนั้นผลผลิตข้าวล้นตลาดและมีราคาถูกรวมถึงลักษณะ

ของพื้นที่ที่สามารถที่ปรับปรุงไปสู่พืชเศรษฐกิจชนิดอื่น	 ซึ่ง

อำเภอสารภีได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตด้าน

เกษตรกรรมหันมาส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกลำไยเป็น

พืชเศรษฐกิจหลักแทนการปลูกข้าว	เพราะสภาพพื้นที่อำเภอ

สารภีใกล้แม่น้ำปิงมีน้ำใช้ตลอดปีเหมาะสมต่อการผลิตลำไย	

ปัจจุบันทางอำเภอสารภีมีนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจ	 

พอเพียงแก่เกษตรกรให้พออยู่พอกิน	 โดยส่งเสริมเกษตรกร

ปลูกลำไยเพื่อเป็นรายได้หลักและปลูกพืชผักเป็นรายได้เสริม	

ปลูกผักปลอดสารเคมี	และการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์	 เป็น
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อาหารและรายได้	ได้แก่	หมูหลุม	ไก่พื้นเมือง	ปลานิล	ปลาดุก 
ปลาช่อนหรือปลาชนิดอื่นตามพื้นร่องสวนหรือบ่อดิน	 และ
เลี้ยงกบในปูนซีเมนต์	(ตารางที่	1) 
	 ในตำบลสันทราย	 การส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมหมู		 
ปี	 พ.ศ.	 2545	 โดยเลี้ยงหมูหลุมร่วมกับระบบการผลิตเดิมมี
จำนวน	 10	 ครัวเรือนและมีการขยายตัวซึ่งปี	 พ.ศ.	 2553	 มี
การสนับสนุนให้มีการกู้ยืมเงิน	 เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อ	 
กู้ยืมเงินทำให้เกิดอาชีพทางการเกษตรเพิ่มขึ้นในพื้นที่	 โดย
พบว่าในชุมชนมีการเลี้ยง	 2	 ระบบ	 คือ	 เชิงการค้าเลี้ยงหมู
หลุมเฉลี่ยครัวเรือนละ	 17.6	 ตัว	 มีจำนวนการเลี้ยงหมูหลุม	 
ปีละ	 1	 ถึง	 มากกว่า	 3	 รุ่น	 สมาชิกส่วนใหญ่รวมกลุ่มเพื่อ	 
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อลงทุน	 และกลุ่มเกษตร	 
ผสมผสานเลี้ยงหมูหลุมเฉลี่ยครัวเรือนละ	 7.1	 ตัว	 มีจำนวน

การเลี้ยงหมูหลุมปีละ	 1	 ถึง	 3	 รุ่น	 สมาชิกส่วนใหญ่ใช้เงิน
ลงทุนของตัวเองลงทุนในการเลี้ยงหมูหลุม	

2. แนวคิดการเลี้ยงหมูหลุม 
	 แนวคิดในการเลี้ยงหมูหลุมได้มีการพูดคุยและ
สอบถามเกษตรกรถึงแนวคิดเกษตรกร	 ได้แก่	 กลุ่มที่เลี้ยง	 
หมูหลุมเชิงการค้าโดยรวมกลุ่มในรูปวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม
ที่มีแนวคิดแบบผสมผสาน	ซึ่งพบว่ากลุ่มเชิงการค้า	มีแนวคิด
ในเชิงการค้า	 เพื่อจำหน่ายหมูหลุมเป็นรายได้หลักโดยมี	 
การใช้อาหารสำเร็จรูปและเร่งการผลิต	 เป็นต้น	 การจัดการ
อย่างเป็นระบบเชิงอุตสาหกรรมในการเลี้ยงหมูหลุม	ส่วนกลุ่ม
เกษตรผสมผสานนำหลักคิดในระบบการผลิตเพื่อเกษตร
ผสมผสาน	 เน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับระบบ	 เกษตร

ยั่งยืนที่พึ่งตนเองได้โดยการเลี้ยงหมูหลุมเป็นรายได้เสริม

ตารางที่ 1	 ปฏิทินการเพาะปลูกพืชและเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรตำบลสันทราย	

ที่มา	:	การสัมภาษณ์เกษตรกร,	2553	

ชนิดพืช, สัตว์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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และนำเอาส่วนที่ได้จากการผลิตหมูหลุม	 เช่น	 พื้นรองคอก	

เพื่อใช้กับระบบการผลิตเดิม	เช่น	พืชผัก	เป็นต้น	

3. แรงงานที่ใช้เลี้ยงหมูหลุม 

	 กลุ่มเกษตรกรทั้ง	 2	 กลุ่มใช้แรงงานภายในครัวเรือน

ระหว่าง	 1-3	 คน	 ในการเลี้ยงหมูหลุมใช้ระยะเวลา	 2-3	

ชั่วโมงต่อวันในเรื่องการให้อาหาร	

4. การจัดการเลี้ยง  

	 ส่วนใหญ่เกษตรกรประกอบอาชีพทำการเกษตร	 คือ	

ปลูกลำไยและปลูกผักตามฤดูกาล	 โดยพบว่าในชุมชนระยะ

เริ่มแรกการเลี้ยงหมูหลุม	 (ปี	 พ.ศ.	 2545-2552)	 กลุ่มเชิง	 

การค้า	 ผลิตหมูหลุมปีละ	 2	 รุ่น	 (ร้อยละ	 61.9)	 มีการเลี้ยง	 

รูปแบบขุนลูกสุกรเพื่อจำหน่าย	 (ร้อยละ	 90.5)	 เลือกซื้อ	 

ลูกสุกรมีน้ำหนักตัวระหว่าง	 20–45	 กิโลกรัม	 หรืออายุ	 

ลูกสุกร	2	เดือนกว่า	เพื่อนำมาขุนและจำหน่าย	ใช้ระยะเวลา

ขุนเพื่อออกจำหน่าย	4-8	เดือน	เลี้ยงหมูหลุม	1-5	ตัว	(ร้อยละ 

57.1)	 ส่วนกลุ่มเกษตรผสมผสาน	 ผลิตหมูหลุมปีละ	 1	 รุ่น	

(ร้อยละ	 60)	 มีรูปแบบการเลี้ยงขุนลูกสุกรเพื่อจำหน่ายเช่น

เดียวกับกลุ่มแรก	(ร้อยละ	70)	เลี้ยงหมูหลุม	1-5	ตัว	(ร้อยละ	70)	

	 จนมาปี	 พ.ศ.	 2553	 กลุ่มเชิงการค้า	 ผลิตหมูหลุม	 

ปีละ	 2	 รุ่น	 (ร้อยละ	 52.4)	 มีรูปแบบการเลี้ยงขุนลูกสุกร	 

เพื่อจำหน่าย	 ร้อยละ	 38.1	 และมีรูปแบบซื้อลูกสุกรร่วมกับ

การเลี้ยงแม่พันธุ์ขุนเพิ่มขึ้นในระบบ	 ร้อยละ	 38.1	 ส่วนกลุ่ม

เกษตรผสมผสาน	ผลิตหมูหลุมปีละ	1	รุ่น	(ร้อยละ	70)	ยังคง

เลี้ยงรูปแบบขุนลูกสุกรเพื่อจำหน่าย	 (ร้อยละ	 50)	 และเลี้ยง

แม่พันธุ์สุกรเพื่อเอาลูกสุกร	 (ร้อยละ	 40)	 เพื่อลดต้นทุนซื้อ

พันธุ์สุกร	โดยมีจำนวนการเลี้ยงหมูหลุม	1-5	ตัว	(ร้อยละ	30)	

5. การสร้างโรงเรือนหมูหลุม  

	 กลุ่มเกษตรกรทั้ง	 2	กลุ่ม	 เลือกสร้างโรงเรือนบริเวณ

สวน	 เนื่องจากสามารถขยายพื้นที่การเลี้ยงหมูหลุมและ	 

คำนึงถึงกลิ่นไม่รบกวนเพื่อนบ้าน	และเลือกสร้างบริเวณบ้าน	

เนื่องจากสะดวกในการจัดการเลี้ยงหมูหลุมและข้อจำกัดใน

เรื่องพื้นที่		

 ลักษณะของโรงเรือนมีการสร้าง	 2	 ลักษณะคือ	

ลักษณะถาวร	 โดยกลุ่มเชิงการค้าและเกษตรผสมผสาน	

(ร้อยละ	 85.7	 และ	 60)	 ทำโรงเรือนไม่ต่างจากการเลี้ยงสุกร

ทั่วไป	 คือ	 ใช้อิฐในการทำรั้วคอก	 มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง	

ส่วนลักษณะโรงเรือนชั่วคราว	โดยกลุ่มเชิงการค้าและผสมผสาน 

(ร้อยละ	19	และ	50)	สร้างโรงเรือนตามวัสดุหาได้ง่ายในท้องถิ่น

เช่น	 ไม้ไผ่หรือไม้ระแนงทำรั้วคอก	 หลังคามุงจากหรือใช้

กระเบื้อง		

 พื้นคอก	 มีวิธีการทำพื้นคอก	 พบว่า	 กลุ่มเกษตรกร	

2	กลุ่ม	มีวิธีการจัดการที่แตกต่าง	ดังนี้		

 จำนวนคอกในการเลี้ยงหมูหลุม	 พบว่า	 จำนวน

ทำคอกขึ้นกับจำนวนการเลี้ยงหมูหลุม	 ความต้องการใช้ปุ๋ย	

และตามขนาดพื้นที่ของคอก	 โดยกลุ่มเชิงการค้า	 มีจำนวน

คอกเฉลี่ย	 2.95	 คอก	 เลี้ยงหมูหลุมคอกละ	 1-8	 ตัว	 กลุ่ม

เกษตรผสมผสาน	มีจำนวนคอกเฉลี่ย	1.5	คอก	เลี้ยงหมูหลุม

คอกละ	1-6	ตัว	

 วัสดุรองพื้นคอก	 พบว่า	 กลุ่มเกษตรกร	 2	 กลุ่ม	

ส่วนใหญ่ใช้แกลบเป็นวัสดุหลักในการพื้นรองคอก	 เนื่องจาก

ภายในพื้นที่ไม่มีการปลูกข้าวจึงซื้อแกลบจากโรงสีจากใน

ชุมชนหรือนอกชุมชน	 หรือบางรายที่มีวัตถุดิบนำมาแลก

เปลี่ยนกันเพื่อไม่ต้องซื้อ	 โดยเกษตรกรมีการใช้ส่วนประกอบ

ต่างๆ	 เพื่อประยุกต์ให้เหมาะสมกับการวัตถุดิบ	 ดังนี้	 วัสดุ

รองพื้นคอก	 1	 ชนิด	 ได้แก่	 แกลบ	 วัสดุรองพื้นคอก	 2	 ชนิด	

ได้แก่	 วัสดุรองพื้นคอก	 2	 ชนิด	 คือ	 แกลบและถ่านเป็น	 

ส่วนประกอบ	 วัสดุรองพื้นคอก	 3	 ชนิด	 คือ	 แกลบ	 เศษถ่าน		 

ขี้วัว	 เป็นส่วนประกอบ	 วัสดุรองพื้นคอก	 4	 ชนิด	 มี	 2	 สูตร	

ได้แก	่สูตรที่	1	เกลือ	ใบลำไยหรือผักตบชวา	แกลบ	ถ่านเป็น

ส่วนประกอบ	 สูตรที่	 2	 แกลบ	 เศษถ่าน	 ขี้วัว	 เกลือเป็น	 

ส่วนประกอบ	 วัสดุรองพื้นคอก	 5	 ชนิด	 มีการใช้วัสดุรองพื้น

คอก	3	สูตร	ได้แก่	สูตรที่	1	 เศษถ่าน	เกลือ	แกลบ	ใบลำไย	

ดินจอมปลวกเป็นส่วนประกอบ	สูตรที่	2	ดิน	เกลือเม็ด	ถ่าน	

ขี้วัวหรือขี้ไก่	 แกลบ	 เป็นส่วนประกอบ	 สูตรที่	 3	 แกลบ		 

ขี้วัว	 เกลือ	 ถ่าน	 ดินแดงเป็นส่วนประกอบ	 วัสดุรองพื้นคอก		 

6	 ชนิด	 ได้แก่	 แกลบ	 ขี้วัว	 ถ่าน	 ดินแดง	 ดินดำ	 เกลือเป็น	 

ส่วนประกอบ	

 วิธีการทำพื้นรองคอก	 พบว่า	 ในพื้นที่ โดยมี	 

รายละเอียด	ดังนี้		

	 1.	แบบขุดหลุม	กลุ่มเกษตรกรทั้ง	2	กลุ่ม	ขุดหลุมลึก

จากพื้นดินระหว่าง	 30–100	 เซนติเมตร	 โดยขุดหลุมใน

ลักษณะตรงและเกษตรกรบางรายขุดพื้นหลุมเป็นระดับ		

	 2.	 วิธีการทำพื้นรองคอกแบบไม่ขุดหลุม	 กลุ่ม

เกษตรกรทั้ง	 2	 กลุ่ม	 เนื่องจากสภาพบางพื้นที่มีลักษณะต่ำ

ไม่เหมาะสมในการขุดหลุม	 จึงนำวิธีก่ออิฐบล็อกขึ้นมาจาก

พื้นดินมีความสูงระหว่าง	 20–60	 เซนติเมตร	 ที่มีสภาพพื้นที่

ไม่เหมาะสมนำวัสดุรองพื้นคอกเทลงในอิฐบล็อก	 ทำให้พื้น
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รองคอกมีลักษณะสูงกว่าแบบขุดหลุม		

 3.	 วิธีการทำพื้นรองคอกแบบพื้นคอนกรีตประยุกต์ 

กลุ่มเกษตรกรทั้ง	 2	 กลุ่ม	 โดยการทำพื้นรองคอกแบบบางๆ	

เป็นฐานคอกอยู่ข้างล่างก่อนเทวัสดุรองพื้นคอก	 เพื่อกัน

ความชื้นจากพื้นดิน	

	 4.	 วิธีการทำพื้นรองคอกแบบขุดหลุมร่วมกับ	 

ปูนซีเมนต์	 โดยกลุ่มเชิงการค้า	 การทำพื้นรองคอกโดยแบ่ง

โรงเรือนเป็น	 2	 ส่วน	 ส่วนในโรงเรือนที่	 1	 ขุดหลุมเพื่อรอง

วัสดุรองพื้นคอกระหว่าง	 30–100	 เซนติเมตรและส่วนที่	 2	

ทำพื้นคอนกรีต	โดยกลุ่มเกษตรกรสังเกตจากการเลี้ยงหมูหลุม

เมื่อรดน้ำหมักชีวภาพมากจนเกินไปส่งผลให้ตัวหมูหลุมมี

ความร้อน	 จึงเพิ่มพื้นที่ภายในคอกทำด้วยคอนกรีตเพิ่มเพื่อ

สุขภาพของหมูหลุม		

 วิธีการปูพื้นคอก	 พบว่า	 กลุ่มเกษตรกรทั้ง	 2	 กลุ่ม	

ใช้ส่วนประกอบวัสดุรองพื้นคอก	2	วิธีการ	คือ		

	 1.	 แบ่งส่วนประกอบของวัสดุรองพื้นคอกเป็นแบบ

ชั้น	 มี	 2–5	 ชั้น	 นำวัสดุรองพื้นจัดเรียงเป็นชั้นตามความ

เหมาะสม	 และรดด้วยน้ำหมักชีวภาพก่อนการเลี้ยงหมูหลุม	

(ร้อยละ	57.1	และ	90)	

	 2.	 วิธีการแบบไม่เป็นชั้น	 นำวัสดุพื้นรองคอก	 2	

ชนิดขึ้นไป	 มาผสมคลุกก่อนเทกลับเข้าไปเป็นพื้นรองคอก	

ถ้ามีแกลบเพียงชนิดเดียวปูเป็นพื้นรองคอกได้เลย	 หลังจาก

นั้นรดน้ำหมักชีวภาพ	(ร้อยละ	42.9	และ	10)	

6. การทำน้ำหมักชีวภาพ  

	 มีการผลิตน้ำหมักชีวภาพของเกษตรกรที่มีการ

ประยุกต์ใช้การใช้เศษพืชและสิ่งเหลือในครัวเรือนมาทำ	 

น้ำหมักชีวภาพ	ตัวอย่างวัสดุที่นำมาใช้	เช่น	สับปะรด	มะกรูด 

สัตว์และเศษอาหารภายในครัวเรือนหรือผักประเภทอื่นๆ	 

ที่หาได้ในพื้นที่หรือเกษตรกรปลูกเอง	 นำมาหมักตั้งแต่		 

7–90	วัน	มีปริมาณในการหมักแต่ละครั้ง	15–200	ลิตร	โดย

เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตน้ำหมักชีวภาพขึ้นมาใช้เอง	 (ร้อยละ	

66.7	 และ	 80)	 แต่สำหรับเกษตรกรบางรายที่ไม่ผลิตน้ำหมัก

ชีวภาพได้ใช้	 พด.1	 เพื่อลดเวลาในการหมักน้ำหมักชีวภาพ	

โดยกลุ่มเกษตรกรทั้ง	2	กลุ่ม	มีการนำหมักชีวภาพที่ได้ไปรด

พื้นคอกเพื่อกำจัดกลิ่น	 โดยมีจำนวนครั้งที่รดน้ำหมัก	 1–30	

ครั้ง/เดือน	 กลุ่มเกษตรกรทั้ง	 2	 กลุ่ม	 ส่วนใหญ่รดน้ำหมัก

ชีวภาพเดือนละ	 1-5	 ครั้ง	 (ร้อยละ	 47.5	 และ	 50)	 โดยรด	 

น้ำหมักชีวภาพในช่วงเวลาการเลี้ยงหมูหลุม		

7. การให้อาหาร 

	 กลุ่มเกษตรกรทั้ง	 2	 กลุ่มมีการใช้อาหารสำเร็จรูป

เป็นหลัก	 (ร้อยละ	 90.5	 และ	 90)	 ในการเลี้ยงหมูหลุมแต่ละ

รุ่น	 แต่กลุ่มเกษตรผสมผสานมีการเสริมผัก	 เช่น	 ผักบุ้ง	

หยวกกล้วยในช่วงระยะต่างๆ	 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรทั้ง		 

2	กลุ่ม	ให้อาหารวันละ	2	ครั้ง	

8. การสุขาภิบาลป้องกันโรค  

	 กลุ่มเกษตรกร	 2	 กลุ่ม	 มีการป้องกันโรคด้วยการฉีด

วัคซีนเพื่อป้องกันโรค	 ได้แก่	 โรคอหิวาต์สุกร	 โรคพิษสุนัขบ้า

เทียม	 (ร้อยละ	 90.5	 และ	 70)	 ฉีดรุ่นละ	 1	 ครั้ง	 กลุ่มเชิง	 

การค้าที่เลี้ยงมีความรู้และประสบการณ์ส่วนใหญ่ฉีดเอง

เนื่องจากสะดวกในการจัดการ	 (ร้อยละ	 57.7)	 ส่วนกลุ่ม

เกษตรผสมผสานให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอฉีดให้	 (ร้อยละ	

71.4)	

9. การตลาด 

 การจำหน่ายหมูหลุม	ปี	พ.ศ.	2552–2553	การจำหน่าย

หมูของกลุ่มเกษตรกรทั้ง	 2	 กลุ่มมีลักษณะคล้ายกันแต่	

ปริมาณการจำหน่ายต่างกัน	 โดยส่วนใหญ่นิยมจำหน่ายใน

รูปแบบหมูขุนเมื่ออายุ	 4-6	 เดือน	 นอกจากนี้กลุ่มเชิงการค้า

บางรายมีการจำหน่ายแม่พันธุ์	 ไม่เจริญพันธุ์และผสมติดยาก	

โดยกลุ่มเชิงการค้า	มีการจำหน่ายหมูขุน	 (ร้อยละ	100)	 โดย

จำหน่ายให้แก่เพื่อนบ้าน	 ส่วนลูกสุกร	 (ร้อยละ	 19)	 ที่มีอายุ

ตั้งแต่	 21	 วัน	ถึง	 1	 เดือนบางส่วนนำไปขุนต่อ	 ในช่วง	 2	ปี	

จำหน่ายหมูขุน	 3-4	 รุ่น	 (ร้อยละ	 57.1)	 โดยจำหน่ายตั้งแต่		 

1-20	 ตัว	 (ร้อยละ	 71.4)	 ซึ่งมีจำนวนสูงกว่ากลุ่มเกษตร	 

ผสมผสาน	โดยได้มีการจำหน่ายเป็นสุกรขุน	(ร้อยละ	100)		

10. แหล่งเงินทุน  

	 กลุ่มเชิงการค้ามีการใช้เงินทุนส่วนตัวใช้เงินทุน	 

(ร้อยละ	 31)	 เฉลี่ยรุ่นละ	 23,795	 บาท	 และโดยส่วนใหญ่	 

กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์	 (ร้อยละ	 69)	 โดยกู้ยืมเงิน	

53,032.81	บาทต่อคน	 เป็นการกู้ระยะยาว	 (ร้อยละ	 81)	 แต่

เมื่อถึงกำหนดเกษตรกรสามารถคืนเงินได้	 (ร้อยละ	71)	ส่วน

กลุ่มเกษตรผสมผสานใช้เงินทุนส่วนตัวในการลงทุนเลี้ยง	 

หมูหลุม	 (ร้อยละ	 100)	 โดยพบว่ามีต้นทุนค่าใช้จ่ายรุ่นละ	

23,800	บาท		

11. ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการเลี้ยงหมูหลุม 

	 การลงทุนการเลี้ยงหมูหลุมพบว่า	 กลุ่มเชิงการค้า	

จำหน่ายหมูหลุม	 5,472	 บาทต่อตัว	 โดยมีต้นทุนรวมในการ
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ผลิตหมูหลุมเฉลี่ยต่อรุ่น	4,528	บาท	มีรายได้สุทธิ	944	บาท

ต่อตัว	 ส่วนกลุ่มเกษตรผสมผสาน	 จำหน่ายหมูหลุม	 5,050	

บาทต่อตัว	 โดยมีต้นทุนรวมในการผลิตหมูหลุมเฉลี่ยต่อรุ่น	

4,037	 บาท	 มีรายได้สุทธิ	 1,013	 บาทต่อตัว	 สัดส่วนการ

ลงทุนของกลุ่มเกษตรกรทั้ง	 2	 กลุ่มส่วนใหญ่เป็นค่าอาหาร

สำเร็จรูป	(ตารางที่	2)	

12. ผลพลอยได้จากการเลี้ยงหมูหลุม 

	 การได้รับประโยชน์จากการเลี้ยงหมูหลุมทั้ง	 2	 กลุ่ม	

ด้านเศรษฐกิจ	 คือเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน	 โดยการจำหน่าย

หมูหลุมและมูล	นอกจากนี้มูลนำใส่ผัก	 ลำไย	ต้นไม้รอบบ้าน	

ด้านสังคมได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ได้พูดคุยเอื้อเฟื้อ	 

เผื่อแผ่ภายในชุมชนจากการให้มูลหมูหลุมแก่เพื่อนบ้าน	

ตารางที่ 2	 ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงหมูหลุม	(บาท/ตัว/รุ่น)	

ลักษณะค่าใช้จ่าย 

กลุ่มเชิงการค้า กลุ่มเกษตรผสมผสาน 

เฉลี่ย  

(บาท/ตัว) 

ร้อยละ เฉลี่ย  

(บาท/ตัว) 

ร้อยละ 

จำหน่ายสุทธิ (บาท)  5,472   5,050  

ต้นทุน (บาท)     

		 ค่าวัสดุรองพื้น+น้ำหมักชีวภาพ	 	 110	 	 2.4	 	 87	 	 2.2	

		 ซ่อมอุปกรณ์	 	 11	 	 0.2	 	 17	 	 0.4	

		 ค่าไฟฟ้า+น้ำ	 	 14	 	 0.3	 	 13	 	 0.3	

		 ค่าวัคซีนต่อตัว	 	 21	 	 0.5	 	 9	 	 0.2	

		 ค่าพันธุ์ลูกสุกร	 	 1,561	 	 34.5	 	 1,317	 	 32.6	

		 ค่าอาหารสุกรขุน	 	 2,811	 	 62.1	 	 2,595	 	 64.3	

ค่าใช้จ่ายรวม (บาท/ตัว)  4,528 100  4,037 100 

รายได้สุทธิ (บาท/ตัว) 944   1,013  

วิจารณ์และสรุปผล

	 จ ากแนวคิ ดและวิ ธี ปฏิ บั ติ ก า ร เ ลี้ ย งหมู หลุ ม	

สอดคล้อง	 ครรชิต	 (ครรชิต	 นามโลมา.	 2542)	 รายงานว่า	

ทำการเกษตรผสมผสานมีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ	 เช่น	

รูปแบบการปลูกพืชร่วมกับพืช	 รูปแบบการปลูกพืชร่วมกับ

การเลี้ยงสัตว์	 รูปแบบการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา		 

รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการเลี้ยงปลา	รูปแบบการปลูกพืช

ร่วมกับการเลี้ยงสัตว์และการเลี้ยงปลา	 โดยอาศัยหลัก	 

การเกื้อกูลโดยธรรมชาติ	 เกษตรกรประกอบอาชีพทาง	 

การเกษตรผสมผสาน	 ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านหัวโดนมี	 

รายได้ตลอดทั้งปี	 คือ	 มีรายได้ประมาณ	 10,000–100,000	

บาทต่อปี	 ชาวบ้านสามารถนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวทั้งที่

เป็นเครื่องอุปโภค	 บริโภคได้	 ในด้านความเป็นอยู่ชาวบ้าน

สามารถพึ่งตนเองได้	 และ	สอดคล้อง	กรรณิการ์	 (กรรณิการ์	

ทองจันทร์.	 2546)	 รายงานว่า	 ผลพลอยได้จากการทำ	 

ผสมผสาน	 คือปุ๋ยหมักไม่ต้องซื้อปุ๋ยและสามารถจำหน่ายได้	

นอกจากนี้	 สอดคล้อง	 ถนอม	 (ถนอม	 ไชยปัญญา.	 2551)	

รายงานว่า	 การเลี้ยงหมูหลุมมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

สูง	เพราะสะอาดมีกลิ่นเหม็น	ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม	มูลหมูหลุม

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	 ไม่ทำลายพืชไร่ลดปัญหาความ

ขัดแย้งภายในชุมชน	หาวัสดุอุปกรณ์และง่ายต่อการดูแล	

	 แนวคิดและวิธีปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร		 

2	 กลุ่ม	 พบว่ามีความแตกต่างกันด้านแนวคิดและวิธีการ

ปฏิบัติ	 กลุ่มเชิงการค้ามีการลงทุนในเชิงธุรกิจมีการลงทุนกู้

ยืมเงิน	โดยมีวิธีการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม	โดยมีวิธีการผลิต

เพื่อมุ่งเน้นออกจำหน่าย	มีการขุนด้วยอาหารข้นเพื่อย่นระยะ

เวลาในการจำหน่ายมีจำนวนรุ่นต่อปี	 มีจำนวนหมูหลุมมาก

อย่างเป็นระบบ	 นอกจากนี้จำหน่ายปุ๋ยหมัก	 ในระบบการ

ผลิตเพื่อเพิ่มรายได้	 ส่วนกลุ่มเกษตรผสมผสาน	 มีการใช้

หมุนเวียนปัจจัยการผลิตจากการผลิตแบบผสมผสาน	 เลี้ยง

สัตว์ควบคู่กับการเพาะปลูก	 ยังคงยึดแนวทางการใช้

เศรษฐกิจพอเพียง	 การเลี้ยงหมูหลุมควบคู่กับการปลูกลำไย
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และปลูกพืชผัก	 สร้างความเกื้อกูลให้แก่ระบบการผลิตเลี้ยง	 

หมูหลุมเป็นแหล่งรายได้เสริมและ	 ใช้พื้นคอกที่เหลือจาก	 

การเลี้ยงหมูหลุมนำมาเป็นปุ๋ยใช้ในการเพาะปลูก	 เกษตรกร

พยายามลดพึ่งพิงจากปัจจัยภายนอก	 เกษตรกรมองถึง	 

การเลี้ยงหมูหลุมในเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่มีกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้าน 

ซึ่งแตกต่างจากการผลิตที่มุ่งเน้นเป็นการค้าซึ่งแตกต่างจาก

การผลิตที่มุ่งเน้นเป็นการค้า	 แม้ว่าเกษตรกรมีการปรับวิธี

การผลิตสู่การค้าแต่ด้วยข้อจำกัดด้านพันธุ์สุกรลูกผสม	ด้าน

การเจริญเติบโตของสุกรช้า	 เกษตรกรลงทุนขุนสุกรโดย	 

การเพิ่มปริมาณอาหารสำเร็จรูป	 ก็ยังส่งผลต่อต้นทุน	 

การผลิตที่สูงขึ้นเมื่อพิจารณาด้านความคุ้มทุนพบว่ามี	 

การลงทุนที่สูง	 และเกษตรกรต้องใช้เวลาทั้งวันเพื่อดำเนิน

กิจกรรมการเลี้ยงหมูหลุม	 และกลุ่มที่เลี้ยงเชิงการค้าต้องมี

การกู้ยืมเงินเพื่อนำมาลงทุน		

	 อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรทั้ ง		 

2	 กลุ่ม	 มีการปรับตัวการเลี้ยงเพื่อให้การผลิตหมูหลุมเพื่อ

เหมาะกับสภาพการเลี้ยง	 โดยเฉพาะมีการเลี้ยงแม่พันธุ์เพื่อ

ลดการซื้อพันธุ์สุกร	 มีการปรับพื้นคอกให้มีลักษณะต่างๆ	

เช่น	 วัสดุรองพื้นคอกที่หายากโดยการลดจำนวนของวัสดุ

หรือเพิ่มวัสดุที่หาในพื้นที่	หรือมีวิธีการทำพื้นคอกเพื่อเหมาะสม

กับสภาพพื้นที่	 ผลการเลี้ยงหมูหลุมดังกล่าวควรมีการส่งเสริม

การเลี้ยงหมูหลุมในลักษณะผสมผสานให้แก่เกษตรกร	 และ

นอกจากนี้ยังผลพลอยได้จากปุ๋ยหมักที่เกิดจากวัสดุรอง	 

พื้นคอก	 ส่งผลต่อการลดการซื้อปุ๋ยเคมี	 อย่างไรก็ตาม	 

การจัดการด้านโรคและตลาดยังเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกร

ที่ควรได้รับการส่งเสริมต่อไป	
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการปลูกพืช	 ข้าวนาปีตามด้วยปลูกถั่วลิสง	 ในเขตพื้นที่ใช้น้ำฝน	 เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของพื้นที่เพาะปลูกพืชและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร	ดำเนินการทดสอบในพื้นที่แปลงปลูกข้าวของเกษตรกร	 อำเภอ

หนองบัว	จังหวัดนครสวรรค์	จำนวน	5	ราย	พื้นที่ทดสอบ	รายละ	2	ไร่	รวม	10	ไร่	มี	2	กรรมวิธี	ได้แก่	กรรมวิธีเกษตรกร	คือ

การปลูกข้าวนาปีเพียงพืชเดียว	 และกรรมวิธีทดสอบ	 คือการปลูกข้าวนาปีตามด้วยปลูกถั่วลิสงพันธุ์	 ขอนแก่น60-2	 ดำเนินการ

ทดสอบแล้ว	 2	 ปี	 (ตุลาคม	 2553-กรกฎาคม	 2555)	 ผลการทดสอบ	 พบว่า	 กรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตข้าวปี	 2554	 เฉลี่ย		 

662	กก./ไร่	เพิ่มขึ้นจากปี2553	ร้อยละ	9	รวมสองปีได้ผลผลิตเฉลี่ย	596	กก./ไร่	ขณะที่กรรมวิธีทดสอบ	ได้ผลผลิตข้าวปี	2554	

เฉลี่ย	 657	 กก./ไร่	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2553	 ร้อยละ15	 รวมสองปีได้ผลผลิตเฉลี่ย	 613	 กก./ไร่	 มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ	 3	

และถั่วลิสงปี	 2554	 ให้ผลผลิตเฉลี่ย	 477	กก./ไร่	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2553	 ร้อยละ	 7	 ส่วนต้นทุนการผลิต	พบว่า	 กรรมวิธีเกษตรกร	 

และกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตข้าวเท่ากัน	 โดยปี	 2554	 มีต้นทุนเฉลี่ย	 3,144	 บาท/ไร่	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2553	 ร้อยละ	 24		 

รวมทั้งสองปีมีต้นทุนเฉลี่ย	2,842	บาท/ไร่	แต่กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนจากการปลูกถั่วลิสงปี	2554	เฉลี่ย	4,160	บาท/ไร่	เพิ่มขึ้น

จากปี	2553	ร้อยละ	4	รวมทั้งสองปีมีต้นทุนเฉลี่ย	4,083	บาท/ไร่	ผลตอบแทนสุทธิ	พบว่า	กรรมวิธีเกษตรกรให้ผลตอบแทนสุทธิ

จากการผลิตข้าวปี	2554	เฉลี่ย	3,900	บาท./ไร่	เพิ่มขึ้นจากปี	2553	ร้อยละ	3	รวมสองปีให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	3,848	บาท./ไร่ 

ขณะที่กรรมวิธีทดสอบให้ผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตข้าวปี	 2554	 เฉลี่ย	 4,296	 บาท./ไร่	 เพิ่มขึ้นจาก	 ปี	 2553	 ร้อยละ	 13		 

รวมสองปีให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	4,046	บาท./ไร่	มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ	5	และยังให้ผลตอบแทนสุทธิจากการปลูก

ถั่วลิสงปี	2554	เฉลี่ย	5,484	บาท/ไร่	เพิ่มขึ้นจากปี	2553	ร้อยละ	8	รวมทั้งสองปีถั่วลิสงให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	5,279	บาท/ไร่	

ซึ่งเป็นผลตอบแทนสุทธิเพิ่มเติมจากการปลูกข้าวเพียงพืชเดียว	ทำให้กรรมวิธีทดสอบให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	 9,325	 บาท/ไร่	

มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร	 ร้อยละ	 142	 เปรียบเทียบ	 Benefit	 Cost	 Ratio	 พบว่า	 กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรมีค่า	

2.35	เท่ากัน	แต่ผลตอบแทนเฉลี่ยแตกต่างกันมาก	แสดงว่า	กรรมวิธีทดสอบ	เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้ดีกว่า	

คำสำคัญ :	ระบบการปลูกพืช	/	ข้าวนาปี	/	ถั่วลิสง 

ABSTRACT

 The	objective	of	this	research	was	to	compare	a	cropping	system	to	improve	production	efficiently	on	farmer’s	

fields	 in	Nong	buea	project	 area,	Nakhon	Sawan	province.	 (Between	October	2010	 to	 July	2012)	The	experiment	

consisted	of	2	cropping	patterns,	including	farmer’s	method:	only	rice	planting	a	year	(System	l)	and	testing	method:	

rice	–	peanut	cropping	pattern	(system	ll).	The	result	showed	that	System	l,	has	average	rice’s	yield	662	kg./rai	more	
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than	the	previous	year	(2010)	about	9%.	In	the	same	way,	System	ll	has	average	rice’s	yield	657	kg./rai	more	than	

the	previous	year	(2010)	about	15%	which	average	rice’s	yield	in	the	previous	year	(2011)	more	than	the	System	l	

about	3%.	While	the	peanut’s	yield	in	the	previous	year	(2011)	477	kg./rai	more	than	the	previous	year	(2010)	about	

7%.	Investment	cost	of	rice	production	per	area	of	two	cropping	patterns	are	equal	in	both	of	the	previous	year	2010	

and	2011	but	the	previous	year	(2011)	has	investment	cost	about	3,144	kg./rai	higher	than	the	previous	year	(2010)	

about	24%.	Average	investment	cost	of	rice	production	per	area	in	both	cropping	patterns	is	about	2,842	bath/rai	but	

System	ll	has	average	net	income	4,046	bath/rai	more	than	System	l	about	5%	but	System	ll	has	average	net	income	

from	peanut	production	about	5,279	bath/rai.	The	results	also	indicated	that	the	farmers	satisfied	with	the	System	ll	

because	they	received	the	higher	of	net	income	9,325	bath/rai	that	more	than	System	l	about	142%.		

Keywords :		Cropping	System	/	Rice	/	Peanut		

 

บทนำ

	 ในเขตพื้นที่อำเภอหนองบัว	 จังหวัดนครสวรรค์	

เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปี	 พื้นที่ปลูกจำนวน	 321,992	

ไร่	 อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก	 ปริมาณน้ำฝนปี	 2545-2551	 เฉลี่ย	

1,174	มม./ปี	(สำนักงานเทศบาลอำเภอหนองบัว.	2555)	แต่

การกระจายตัวของฝน	 มีความแปรปรวนสูง	 เกษตรกรจึง

ปลูกข้าวนาปีกลางฤดูฝน	 ช่วงเดือนกรกฎาคม	 ทั้งนี้เพื่อ	 

หลีกเลี่ยงปัญหาฝนทิ้งช่วง	 หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว

นาปีเรียบร้อยแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่ปล่อยพื้นที่ว่างมีเพียง

บางส่วนปลูกพืชผักตามบริเวณแนวขอบคลองธรรมชาติ	

ได้แก่	 คลองสมอและคลองวังแรดซึ่งมีน้ำตลอดปีมีพื้นที่	 

รับน้ำมากกว่า	 25,000	 ไร่	 ความยาวประมาณ	20	กิโลเมตร	

(สำนักงานเทศบาลอำเภอหนองบัว.	2555	:	ออนไลน์)	ถือได้ว่า

เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตพืชหลังนาโดยเฉพาะ	 

ถั่วลิสงที่เป็นพืชที่ต้องการแสงแดดจัดและต้องการน้ำอย่าง

เพียงพอในช่วงของการออกดอก	 แทงเข็ม	 และสร้างเมล็ด	

ซึ่งตรงกับช่วงที่มีฝนตกน้อย	 ดังนั้นพื้นที่ที่มีคลองธรรมชาติ

ผ่านและที่มีแหล่งน้ำเสริมในแปลงจึงเป็นพื้นที่ที่ควรจะเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิตพืชได้	 และที่สำคัญถ้าปลูกถั่วลิสง

หมุนเวียนกับพืชตระกูลหญ้าหรือธัญพืชต่างๆ	 ทำให้ลด	 

การระบาดของเชื้อโรคในดินกับพืชนั้นลงได้	 และเกษตรกร

ทราบว่าการปลูกถั่วลิสงซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่ว	 หลังจาก	 

เก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์

ของดินได้	

	 ดังนั้นเพื่อใช้ศักยภาพของพื้นที่ดังกล่าวให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดควรมีการศึกษาทดสอบความเหมาะสมของ

การปลูกถั่วลิสงหลังการทำนาปี	 ในพื้นที่อำเภอหนองบัว	

จังหวัดนครสวรรค์	 นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่

เกษตรกรหลังจากทำนาปี		

วัตถุประสงค์ 

	 1.	 เพื่อศึกษาระบบการปลูกพืชที่ เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ของเกษตรกร	

	 2.	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่ของ

เกษตรกร	

วิธีการศึกษา

	 การวิจัยทดสอบระบบการปลูกพืชยึดแนวทาง	 

การวิจัยเชิงพื้นที่	 โดยทดสอบในพื้นที่ปลูกข้าวนาปีเขตอาศัย

น้ำฝน	 อำเภอหนองบัว	 จังหวัดนครสวรรค์	 ร่วมวิเคราะห์

พื้นที่กับเกษตรกรและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมทดสอบ	

จำนวน	 5	 ราย	 รายละ	 2	 ไร่	 รวมทดสอบ	 10	 ไร่	 ระยะเวลา

ศึกษาทดสอบ	 5	 ปี	 (ตุลาคม	 2553	 -	 กันยายน	 2558)	

ปัจจุบันได้ดำเนินการทดสอบแล้ว	2	ปี	เกษตรกรร่วมทดสอบ

มีรายชื่อและลำดับดังนี้		

	 รายที่	 1	 นายสัมฤทธิ์	 สกุลมี	 อายุ	 52	 ปี	 จบประถม

ศึกษาปีที่	6	มีแรงงานในครัวเรือน	จำนวน	2	คน	จากสมาชิก

ในครัวเรือนทั้งหมด	 6	 คน	 พื้นที่ถือครองทางการเกษตร		 

38	ไร่	อาชีพหลักเกษตรกรรม	อาชีพรองรับจ้างทั่วไป	สภาพ

แปลงเป็นที่ราบลุ่ม	ดินเป็นกรดปานกลาง	ความอุดมสมบูรณ์

ค่อนข้างต่ำ		

	 รายที่	2	นายสวอง	รอดแสวง	อายุ	56	ปี	จบประถม

ศึกษาปีที่	4	มีแรงงานในครัวเรือน	จำนวน	3	คน	จากสมาชิก

ในครัวเรือนทั้งหมด	 4	 คน	 พื้นที่ถือครองทางการเกษตร		 

30	ไร่	อาชีพหลักเกษตรกรรม	อาชีพรองรับจ้างทั่วไป	สภาพ
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แปลงเป็นที่ราบลุ่ม	ดินเป็นกรดจัด	ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ	

	 รายที่	 3	 นายสลิด	 เพชรคง	 อายุ	 53	 ปี	 จบประถม

ศึกษาปีที่	6	มีแรงงานในครัวเรือน	จำนวน	3	คน	จากสมาชิก

ในครัวเรือนทั้งหมด	 5	 คน	 พื้นที่ถือครองทางการเกษตร		 

23	ไร่	อาชีพหลักเกษตรกรรม	อาชีพรองรับจ้างทั่วไป	สภาพ

แปลงเป็นที่ราบลุ่ม	 ดินเป็นด่างเล็กน้อย	 ความอุดมสมบูรณ์

ปานกลาง	

	 รายที่	 4	 นายสมชาย	 คงโต	 อายุ	 49	 ปี	 จบประถม

ศึกษาปีที่	6	มีแรงงานในครัวเรือน	จำนวน	4	คน	จากสมาชิก

ในครัวเรือนทั้งหมด	 6	 คน	 พื้นที่ถือครองทางการเกษตร		 

70	ไร่	อาชีพหลักเกษตรกรรม	อาชีพรองรับจ้างทั่วไป	สภาพ

แปลงเป็นที่ราบลุ่ม	 ดินเป็นกรดเล็กน้อย	 ความอุดมสมบูรณ์

ปานกลาง	

	 รายที่	 5	 นายเพลิน	 เพชรคง	 อายุ	 45	 ปี	 จบประถม

ศึกษาปีที่	6	มีแรงงานในครัวเรือน	จำนวน	2	คน	จากสมาชิก

ในครัวเรือนทั้งหมด	 3	 คน	 พื้นที่ถือครองทางการเกษตร		 

30	 ไร่	 อาชีพหลักเกษตรกรรม	 อาชีพรอง	 รับจ้างทั่วไป	

สภาพแปลงเป็นที่ราบลุ่ม	 ดินเป็นกรดเล็กน้อย	 ความอุดม

สมบูรณ์ปานกลาง	

 การทดสอบครั้งนี้แบ่งกรรมวิธีออกเป็น	 2	 กรรมวิธี	
ได้แก่	
	 1.	 กรรมวิธีเกษตรกร	 คือ	 การปลูกข้าวนาปีเพียง
พืชเดียว	(ปฏิบัติตามวิธีของเกษตรกร)	
	 2.	 กรรมวิธีทดสอบ	 คือ	 การปลูกข้าวนาปีโดย
ปฏิบัติตามวิธีของเกษตรกร	 เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อย
แล้วมีการปลูกถั่วลิสงตามหลังข้าวนาปี	มีแนวทางการปฏิบัติ
ดังนี้	
	 	 1)	 หลังจากเก็บผลผลิตข้าวนาปี	 เตรียมแปลง
ปลูกถั่วลิสงพันธุ์	ขอนแก่น	60-2		
	 	 2)	อัตราเมล็ดพันธุ์	18	กิโลกรัม/ไร่	
	 	 3)	 ระยะปลูก	 45	 x	 25	 ซม.	 หยอดหลุมละ		 
3	เมล็ด	ถอนแยกเหลือ	2	ต้นต่อหลุม		
	 	 4)	พ่นสารอะลาคลอร์	ควบคุมวัชพืชก่อนงอก		
	 	 5)	ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	12	–	24	–	12	อัตรา	25	กก./
ไร่	 โรยข้างแถวพรวนดินกลบหลังถั่วงอก	 10	 –	 15	 วัน	
(สถานบันวิจัยพืชไร่	กรมวิชาการเกษตร.	2547)	
	 	 6)	การป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามความจำเป็น	
	 	 7)	 เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ	 95	 –	 105	 วัน	 (สถาบัน	 
วิจัยพืชไร่	กรมวิชาการเกษตร.	2539)	

ผลการศึกษาและวิจารณ์

ผลวิเคราะห์ดิน 

	 การวิเคราะห์คุณสมบัติของดินก่อนดำเนินการ

ทดสอบ	 พบว่า	 pH	 แปลงกรรมวิธีทดสอบมีค่าระหว่าง		 

4.69	 -	 7.49	 และแปลงกรรมวิธีเกษตรกรมีค่าระหว่าง		 

5.07	-	7.55	เกษตรกรส่วนใหญ่มีค่า	pH	อยู่ในระดับที่เหมาะสม

คือ	5.5	–	6.5	(สถาบันวิจัยพืชไร่.	2553)	มีเพียงรายที่	3	ที่มี

ค่า	 pH	 สูงกว่าระดับเหมาะสม	 อินทรียวัตถุ	 (OM)	 พบว่า	

แปลงกรรมวิธีทดสอบมีค่าระหว่าง	 1.35	 -	 2.44	%	 มีเพียง

รายที่	 5	 ที่มีค่า	 OM	 ระดับสูงคือมากกว่า	 2	 (กรมวิชา

การเกษตร.	 2552)	 ส่วนแปลงกรรมวิธีเกษตรกรมีค่าระหว่าง	
1.22	 -	 2.24	 %	 แต่ก็มีเพียงรายที่4	 ที่มีค่า	 OM	 ระดับสูง	
ปริมาณฟอสฟอรัส	 (P)	 ฃ	พบว่า	 แปลงกรรมวิธีทดสอบมีค่า
ระหว่าง	 5	 –	 23	 ppm.	 มีเพียงรายที่	 3	 ที่มีค่า	 P	 ระดับสูง	 
คือมากกว่า	 12	 และแปลงกรรมวิธีเกษตรกรมีค่าระหว่าง		 
6	–	34	ppm.	มีเพียงรายที่	5	ที่มีค่า	P	ระดับสูง	และปริมาณ
โปรแตสเซียม	(K)	พบว่า	แปลงกรรมวิธีทดสอบมีค่าระหว่าง	
6	 –	 55	 ppm.	 มีเพียงรายที่	 4	 ที่มีค่า	 K	 ระดับปานกลาง	 
คือช่วง	 40-80	 และแปลงกรรมวิธีเกษตรกรมีค่าระหว่าง	 
16	 –	 77	 ppm.	 มีเกษตรกรรายที่4	 และ5	 ที่มีค่า	 K	 ระดับ	 
ปานกลาง	ดังรายละเอียดในตารางที่	1	

ปฏิทินระบบการปลูกพืช  

กรรมวิธี
เดือน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เกษตรกร

(ข้าวนาปี)

ทดสอบ

(ข้าว	-	ถั่วลิสง)

ข้าวนาปี	

ข้าวนาปี	 ถั่วลิสง	
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ผลผลิต 

	 ผลผลิตข้าวฤดูนา	ปี	2554	พบว่า	กรรมวิธีเกษตรกร

ได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย	 623	 กก./ไร่	 รายที่ได้ผลผลิตสูงสุด	

ได้แก่	เกษตรกรรายที่	3	ได้ผลผลิต	680	กก./ไร่	รองลงมาคือ	

รายที่	 4,	2,	1	และ	5	 ได้ผลผลิต	647,	640,	626	และ	520	

กก./ไร่	 ตามลำดับ	 เมื่อเทียบกับผลผลิตข้าว	ปี	 2553	พบว่า	

เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 9	

รวมสองปีได้ผลผลิตเฉลี่ย	 596	 กก./ไร่	 ขณะที่กรรมวิธี

ทดสอบ	เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย	657	กก./ไร่	 รายที่ได้

ผลผลิตสูงสุด	ได้แก่	เกษตรกรรายที่	1	ได้ผลผลิต	704	กก./ไร่	

รองลงมาคือ	 รายที่	 3,	 4,	 2	 และ	 5	 ได้ผลผลิต	 696,	 685,		 

653	 และ	 549	 กก./ไร่	 ตามลำดับ	 เมื่อเทียบกับผลผลิตข้าว	 

แปลงทดสอบ	ปี	 2553	พบว่า	 เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ผลผลิต

ข้าวเพิ่มขึ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 15	 รวมสองปีได้ผลผลิตเฉลี่ย	

613	กก./ไร่	มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ	3		

ตารางที่ 1	 แสดงผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินก่อนดำเนินการทดสอบ	

รายชื่อเกษตรกร 
pH OM(%) P(ppm.) K(ppm.) 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

1.	นายสัมฤทธิ์		 5.90	 5.07	 1.35	 1.53	 9	 6	 18	 16	

2.	นายสวอง		 4.69	 5.15	 1.39	 1.22	 5	 6	 6	 19	

3.	นายสลิด		 7.49	 7.55	 1.85	 1.28	 23	 6	 29	 16	

4.	นายสมชาย		 6.51	 6.36	 1.64	 2.24	 6	 10	 55	 46	

5.	นายเพลิน		 5.92	 5.85	 2.44	 1.80	 5	 34	 6	 77 

	 จากกรรมวิธีทดสอบดังกล่าวได้ปลูกถั่วลิสงตามข้าว	

พบว่า	ถั่วลิสง	ปี	2554	ให้ผลผลิตเฉลี่ย	477	กก./ไร่	รายที่ได้

ผลผลิตสูงสุด	ได้แก่	เกษตรกรรายที่1	ได้ผลผลิต	591	กก./ไร่	

รองลงมาคือ	 รายที่	 5,	 3	 และ	 4	 ได้ผลผลิต	 590,	 495,		 

432	 กก./ไร่	 ตามลำดับ	 และรายที่ได้ผลผลิตน้อยที่สุดได้แก่	

รายที่	2	ได้ผลผลิต	275	กก./ไร่	ทั้งนี้เนื่องจากถั่วลิสงขาดน้ำ

ในช่วงออกดอก	 เพราะพื้นที่แปลงเป็นดินทรายปนร่วน	 

กักเก็บความชื้นไม่ดี	 ประกอบกับเป็นช่วงอากาศร้อนจัด

ติดต่อกันนานทำให้ดอกเหี่ยวดอกร่วงส่งผลให้ไม่ได้ผลผลิต

เท่าที่ควร	 แต่เมื่อเทียบกับผลผลิตถั่วลิสงกับปี	 2553	พบว่า	

เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ผลผลิตถั่วลิสงเพิ่มขึ้น	คิดเป็นร้อยละ	7	

รวมสองปีได้ผลผลิตถั่วลิสงเฉลี่ย	 461	 กก./ไร่	 เมื่อเทียบกับ

ผลผลิตตามลักษณะประจำพันธุ์	 ขอนแก่น	 60-2	 ผลผลิต	 

ฝักสดเท่ากับ	572	กก./ไร่2	ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะยก

ระดับผลผลิตขึ้นได้	ดังรายละเอียดในตารางที่	2	

ตารางที่ 2	 แสดงผลผลิตข้าวฤดูนาปีและถั่วลิสงของเกษตรกรจำแนกแต่ละราย	

รายชื่อเกษตรกร 

ผลผลิต (กก./ไร่) 

กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

ข้าว 

ปี 53 

ข้าว 

ปี 54 

เฉลี่ย 

สะสม 

ข้าว 

ปี 53 

ข้าว 

ปี 54 

เฉลี่ย 

สะสม 

ถั่วลิสง 

ปี 53 

ถั่วลิสง 

ปี 54 

เฉลี่ย 

สะสม 

1.	นายสัมฤทธิ์		 833	 626	 730	 833	 704	 769	 440	 591	 516	

2.	นายสวอง		 467	 640	 554	 467	 653	 560	 420	 275	 348	

3.	นายสลิด		 478	 680	 579	 478	 696	 587	 342	 495	 419	

4.	นายสมชาย		 565	 647	 606	 565	 685	 625	 556	 432	 494	

5.	นายเพลิน		 500	 520	 510	 500	 549	 525	 470	 590	 530 
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ต้นทุนการผลิต 

	 ต้นทุนการผลิตข้าวฤดูนาปีทั้งกรรมวิธีเกษตรกรและ

กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนเท่ากัน	 เนื่องจากแปลงกรรมวิธี

ทดสอบเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่แปลงกรรมวิธีเกษตรกรจึงมีค่า

ลงทุนในการผลิตข้าวเท่ากัน	 ต้นทุนการผลิตข้าวปี	 2554		 

พบว่า	 ทั้งสองกรรมวิธีมีต้นทุนเฉลี่ย	 3,144	 บาท/ไร่	 และ	 

ทุกรายมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี	 2553	 คิดเป็น	 

ร้อยละ	 24	 รวมสองปีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย	

2,842	 บาท/ไร่	 ส่วนกรรมวิธีทดสอบนอกจากมีต้นทุนจาก

การผลิตข้าวแล้วยังมีต้นทุนการผลิตถั่วลิสง	 พบว่า	 ปี	 2554	

เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตถั่วลิสงเฉลี่ย	 4,160	 บาท/ไร่		 

เพิ่มขึ้นจากปี	 2553	 ร้อยละ	 4	 รวมสองปีมีต้นทุนการผลิต	 

ถั่วลิสงเฉลี่ย	 4,083	 บาท/ไร่	 เมื่อคิดต้นทุนต่อกิโลกรัม	 

ทั้งระบบ	พบว่า	กรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ย	4.83	บาท/

กิโลกรัม	 ขณะที่กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนเฉลี่ย	 7.00	 บาท/

กิโลกรัม	ดังรายละเอียดในตารางที่	3	

ตารางที่ 3	 แสดงต้นทุนการผลิตของกรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบจำแนกแต่ละราย	

รายชื่อเกษตรกร 

ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) 

กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

ข้าว 

ปี 53 

ข้าว 

ปี 54 

เฉลี่ยสะสม 

ทั้งระบบ 

ข้าว 

ปี 53 

ข้าว 

ปี 54 

เฉลี่ย 

สะสม 

ถั่วลิสง 

ปี 53 

ถั่วลิสง 

ปี 54 

เฉลี่ย 

สะสม 

ต้นทุน 

ทั้งระบบ 

1.	นายสัมฤทธิ์		 3,105	 3,192	 3,149	 3,105	 3,192	 3,149	 3,996	 4,262	 4,129	 7,278	

2.	นายสวอง		 2,397	 3,263	 2,830	 2,397	 3,263	 2,830	 4,304	 3,872	 4,088	 6,918	

3.	นายสลิด	 2,235	 3,112	 2,674	 2,235	 3,112	 2,674	 4,269	 4,150	 4,210	 6,884	

4.	นายสมชาย	 2,604	 3,145	 2,875	 2,604	 3,145	 2,875	 3,753	 4,150	 3,952	 6,827	

5.	นายเพลิน	 2,363	 3,008	 2,686	 2,363	 3,008	 2,686	 3,709	 4,367	 4,038	 6,724	

เฉลี่ย 2,541 3,144 2,842 2,541 3,144 2,842 4,006 4,160 4,083 6,926 

เฉลี่ย/กิโลกรัม 4.58 5.08 4.83 4.58 4.81 4.70 9.29 9.33 9.31 7.00 

รายได้ 

	 รายได้ของการผลิตข้าวฤดูนาปี	2554	พบว่า	กรรมวิธี	 

เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย	 7,044	 บาท/ไร่	 รายที่มีรายได้สูงสุด	

ได้แก่	รายที่3	มีรายได้	7,820	บาท/ไร่	รองลงมาคือรายที่	1,	

4,	2	และ	5	มีรายได้	7,262	7,117	7,040	และ	5,980	บาท/ไร่ 

ตามลำดับ	 เมื่อเทียบกับการผลิตข้าวปี	 2553	 พบว่า	

เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 11	 รวม

สองปีมีรายได้เฉลี่ย	 6,690	 บาท/ไร่	 ขณะที่กรรมวิธีทดสอบ	

เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย	 7,440	 บาท/ไร่	 รายที่มีรายได้สูงสุด	

ได้แก่	 รายที่	 1	มีรายได้	 8,166	บาท/ไร่	 รองลงมาคือ	 รายที่	

3,	 4,	 2	 และ	 5	 มีรายได้	 8,004	 7,535	 7,183	 และ	 6,314	

บาท/ไร่	ตามลำดับ	เมื่อเทียบกับการผลิตข้าวปี	2553	พบว่า	

เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 15	 รวม

สองปีมีรายได้เฉลี่ย	 6,888	 บาท/ไร่	 มากกว่ากรรมวิธี

เกษตรกรร้อยละ	 3	 การปลูกถั่วลิสงทำให้เกษตรกรมีรายได้

เพิ่มเติมจากการปลูกข้าวเพียงพืชเดียว	 รายได้จากการผลิต	

ถั่วลิสงปี	2554	พบว่า	มีรายได้เฉลี่ย	9,644	บาท/ไร่	รายที่มี

รายได้สูงสุด	ได้แก่	รายที่1	มีรายได้	11,828	บาท/ไร่	รองลงมา

คือ	 รายที่	 5,	 3,	 4	 และ	 2	 มีรายได้	 11,800	 9,900	 8,640		 

และ	 6,054	 บาท/ไร่	 ตามลำดับ	 เมื่อเทียบกับรายได้จาก	 

การผลิตข้าว	 ปี	 2553	 พบว่า	 เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้	 

เพิ่มขึ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 6	 รวมสองปีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย	

9,362	บาท/ไร่	ดังรายละเอียดในตารางที่	4	
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ผลตอบแทนสุทธิ  

	 ผลตอบแทนสุทธิของการผลิตข้าวฤดูนา	 ปี	 2554	

พบว่า	 กรรมวิธีเกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	 3,900	

บาท/ไร่	 รายที่ได้ผลตอบแทนสุทธิสูงสุด	 ได้แก่	 เกษตรกร	 

รายที่	 3	 ได้ผลตอบแทนสุทธิ	 4,708	 บาท/ไร่	 รองลงมาคือ	

รายที่	 1,	 4,	 2	 และ	 5	 ได้ผลตอบแทนสุทธิ	 4,070	 3,972	

3,777	 และ	 2,972	 บาท/ไร่	 ตามลำดับ	 เมื่อเทียบกับ	 

ผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตข้าว	ปี	2553	พบว่า	เกษตรกร

ส่วนใหญ่ได้ผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 3	 รวม

สองปีเกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	 3,848	 บาท/ไร่	

ขณะที่กรรมวิธีทดสอบ	 เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	

4,296	 บาท/ไร่	 รายที่ได้ผลตอบแทนสุทธิสูงสุด	 ได้แก่	

เกษตรกรรายที่	1	ได้ผลตอบแทนสุทธิ	4,974	บาท/ไร่	รองลงมา	

คือ	รายที่	3,	4,	2	และ	5	ได้ผลตอบแทนสุทธิ	4,892	4,390	

3,920	 และ	 3,306	 บาท/ไร่	 ตามลำดับ	 เมื่อเทียบกับผล

ตอบแทนสุทธิจากการผลิตข้าว	 ปี	 2553	 พบว่า	 เกษตรกร

ส่วนใหญ่ได้ผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น	คิดเป็นร้อยละ	13	 รวม

สองปีเกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	 4,046	 บาท/ไร่	

มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ	 5	 จากกรรมวิธีทดสอบ	 

ดังกล่าวมีการปลูกถั่วลิสงตามข้าวทำให้ เกษตรกรได้	 

ผลตอบแทนสุทธิเพิ่มเติมจากการปลูกข้าวเพียงพืชเดียว		 

ตารางที่ 4	 แสดงรายได้ของกรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบจำแนกแต่ละราย	

รายชื่อเกษตรกร 

รายได้ (บาท/ไร่) 

กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

ข้าว  

ปี 53 

ข้าว  

ปี 54 

เฉลี่ยสะสม  

ทั้งระบบ 

ข้าว  

ปี 53 

ข้าว  

ปี 54 

เฉลี่ย

สะสม 

ถั่วลิสง  

ปี 53 

ถั่วลิสง  

ปี 54 

เฉลี่ย 

สะสม 

รายได้  

ทั้งระบบ 

1.	นายสัมฤทธิ์		 9,663	 7,262	 8,463	 9,663	 8,166	 8,915	 8,800	 11,828	 10,314	 19,229	

2.	นายสวอง		 5,044	 7,040	 6,042	 5,044	 7,183	 6,114	 9,240	 6,054	 7,647	 13,761	

3.	นายสลิด	 5,640	 7,820	 6,730	 5,640	 8,004	 6,822	 6,840	 9,900	 8,370	 15,192	

4.	นายสมชาย	 5,933	 7,117	 6,525	 5,933	 7,535	 6,734	 11,120	 8,640	 9,880	 16,614	

5.	นายเพลิน	 5,400	 5,980	 5,690	 5,400	 6,314	 5,857	 9,400	 11,800	 10,600	 16,457 

เฉลี่ย 6,336 7,044 6,690 6,336 7,440 6,888 9,080 9,644 9,362 16,250 

	 ผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตถั่วลิสง	ปี	2554	พบว่า	

เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	 5,484	 บาท/ไร่	 รายที่ได้

ผลตอบแทนสุทธิสูงสุด	 ได้แก่	 เกษตรกรรายที่	 1	 ได้ผล

ตอบแทนสุทธิ	 7,566	 บาท/ไร่	 รองลงมาคือ	 รายที่	 5,	 3,	 4	

และ	2	ได้ผลตอบแทนสุทธิ	7,433	5,750	4,490	และ	2,182	

บาท/ไร่	 ตามลำดับ	 เมื่อเทียบกับผลตอบแทนสุทธิจาก	 

การผลิตถั่วลิสง	 ปี	 2553	 พบว่า	 เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ผล

ตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	 10	 รวมสองปีเกษตรกร

ได้ผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตถั่วลิสงเฉลี่ย	5,279	บาท/ไร่	

ผลตอบแทนสุทธิทั้งระบบจากการทดสอบสองปี	 พบว่า	

กรรมวิธีเกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	 3,848	 บาท/ไร่	

ขณะที่กรรมวิธีทดสอบได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย	 9,325	

บาท/ไร่	 มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ	 21	 ส่วน	 

ค่า	 Benefit	 Cost	 Ratio	 (BCR)	 พบว่า	 กรรมวิธีทดสอบ	 

และกรรมวิธีเกษตรกรมีค่า	 BCR	 เท่ากับ	 2.35	 เท่ากัน		 

ดังรายละเอียดในตารางที่	5	
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ตารางที่ 5	 แสดงผลตอบแทนสุทธิของกรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบจำแนกแต่ละราย		

รายชื่อเกษตรกร 

ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 

กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

ข้าว 

ปี 53 

ข้าว 

ปี 54 

เฉลี่ยสะสม 

ทั้งระบบ 

ข้าว 

ปี 53 

ข้าว 

ปี 54 

เฉลี่ย 

สะสม 

ถั่วลิสง 

ปี 53 

ถั่วลิสง 

ปี 54 

เฉลี่ย 

สะสม 

ผลตอบแทน 

สุทธิทั้งระบบ 

1.	นายสัมฤทธิ์		 6,558	 4,070	 5,314	 6,558	 4,974	 5,766	 4,804	 7,566	 6,185	 11,951	

2.	นายสวอง		 2,647	 3,777	 3,212	 2,647	 3,920	 3,284	 4,936	 2,182	 3,559	 6,843	

3.	นายสลิด	 3,405	 4,708	 4,057	 3,405	 4,892	 4,149	 2,571	 5,750	 4,161	 8,310	

4.	นายสมชาย	 3,329	 3,972	 3,651	 3,329	 4,390	 3,860	 7,367	 4,490	 5,929	 9,789	

5.	นายเพลิน	 3,037	 2,972	 3,005	 3,037	 3,306	 3,172	 5,691	 7,433	 6,562	 9,734	

เฉลี่ย 3,795 3,900 3,848 3,795 4,296 4,046 5,074 5,484 5,279 9,325 

BCR 2.46 2.24 2.35 2.46 2.37 2.41 2.29 2.30 2.30 2.35 

สรุปผลการทดสอบ

	 ระบบทดสอบสามารถเพิ่มศักยภาพของพื้นที่และ

ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตข้าวนาปีและผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น 

ดังนั้นระบบทดสอบเป็นทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตพืชและเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ ในการทำการ

เกษตรกรของเกษตรกร	 อย่างไรก็ดีงานวิจัยนี้ได้สรุปผล	 

การวิจัยในช่วง	 2	 ปี	 จำเป็นต้องมีการทดสอบอย่างต่อเนื่อง

เพื่อยืนยันผลการวิจัย	 จนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการ

ทดสอบคือ	5	ปี		
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บทคัดย่อ

	 การทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนาในเขตชลประทานจังหวัดมหาสารคาม	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการปลูกพืช

หลังนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรในเขตชลประทาน	 และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร	 ดำเนินการใน

แปลงเกษตรกรพื้นที่ชลประทานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลหนองบอน	อำเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	ระหว่างเดือน

ตุลาคม	 2553	 –	 กันยายน	 2554	 เกษตรกรร่วมทดสอบ	 จำนวน	 5	 ราย	 รายละ	 3	 ไร่	 ดำเนินการทดสอบแปลงใหญ่ไม่มีซ้ำ		 

3	กรรมวิธี	 ได้แก่	กรรมวิธีเกษตรกร	ระบบข้าว-ข้าวนาปรัง	และกรรมวิธีทดสอบ	ระบบข้าว-ข้าวโพดข้าวเหนียว	และระบบข้าว-

ถั่วลิสง	ผลการทดสอบ	พบว่า	ในกรรมวิธีเกษตรกร	ระบบข้าว-ข้าวนาปรัง	เกษตรกรมีรายได้สุทธิ	1,385	-	2,840	บาท/ไร่	รายได้

สุทธิเฉลี่ย	2,284.6	บาท/ไร่	สำหรับกรรมวิธีทดสอบ	ระบบข้าว-ข้าวโพดข้าวเหนียว	เกษตรกรมีรายได้สุทธิ	845	-	2,773	บาท/ไร่	

รายได้สุทธิเฉลี่ย	1,908.0	บาท/ไร่	ในขณะที่กรรมวิธีทดสอบ	ระบบข้าว-ถั่วลิสง	เกษตรกรมีรายได้สุทธิ	9,450	-	10,350	บาท/ไร่	

รายได้สุทธิเฉลี่ย	9,959.6	บาท/ไร่	อย่างไรก็ตามจากการประเมินการยอมรับ	พบว่า	เกษตรกรมีความพอใจการปลูกถั่วลิสงพันธุ์

ขอนแก่น	6	หลังการปลูกข้าวนาปี	เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน	และใช้น้ำในการผลิตน้อยกว่าข้าวนาปรัง	

คำสำคัญ :	ระบบการปลูกพืช	/	พื้นที่ชลประทาน	/	ข้าว	/	ถั่วลิสง	/	ข้าวโพดข้าวเหนียว		

ABSTRACT

	 The	objective	of	this	project	was	find	the	suitable	cropping	systems	in	the	irrigated	condition	and	methodology	

in	order	to	increase	crop	production	in	Maha	Sarakham	Province.	The	selected	5	farms	are	distribute	in	Nong	Bon,	

Kosumphisai	district	with	study	size	3	rai/farm.	The	treatments	of	this	study	were	divided	into	3	systems	;	1st	system,	

rice	 -	 rice	 system	 (farmer’s	 system),.	 2nd	 system,:	 rice	 -	waxy	 corn	 system	 and	 3rd	 system:,	 rice	 -	 peanut	 system	

(recommended	system).	The	period	of	the	study	is	start	from	October	2553	to	September	2554.	It	was	found	that	the	

average	output	of	net	 income	of	the	1st,	2rd	and	3rd	systems	were	2,284.6,	1,908	and	9,959.6	bath/rai,	respectively.	

The	most	popular	peanut	varieties	in	the	region	is	khonkaen	6.	

Keywords :	Cropping	Systems	/	Irrigated	Area	/	Rice,	Peanuts	/	Waxy	Corn	
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บทนำ

 จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่รวมทั้งหมด	 3,307,	 302	 ไร่	 

พื้นที่ทำการเกษตรในรอบปี	 2551	 จำนวน	 2,522,035	 ไร่		 

คิดเป็นร้อยละประมาณ	 76.25	 ของพื้นที่จังหวัด	 พื้นที่ปลูกข้าว		 

มีพื้นที่มากที่สุดเท่ากับ	 2,254,821	 ไร่	 (นาปี	 นาปรัง	 และข้าวไร่)  

คิดเป็นร้อยละ	68.17	ของพื้นที่ทั้งหมด	รองลงมาคือ	พืชไร่มี

จำนวนเท่ากับ	 240,826	 ไร่	 ร้อยละ	 7.29	 ของพื้นทั้งหมด		 

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม	 ได้แก่	 ข้าว	

อ้อย	มันสำปะหลัง	ถั่วลิสง	มันแกวตะเภา	ยาสูบ	พืชผัก	และ

ผลไม้	 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึง

ลูกคลื่นลอนลาดมีปริมาณน้ำฝนระหว่างปี	2545	 -	2554	อยู่

ในช่วง	 995.10	 -1554.80	 มม./ปี	 ในจังหวัดมหาสารคามยัง

ประกอบไปด้วยแหล่งน้ำตามธรรมชาติ	 แหล่งน้ำชลประทาน	

ซึ่งแหล่งน้ำชลประทานประกอบด้วยโครงการชลประทาน

ขนาดเล็ก	 285	 โครงการ	 โครงการชลประทานขนาดกลาง		 

18	 โครงการ	 โครงการชลประทานขนาดใหญ่	 3	 โครงการ	

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	 82	 แห่ง	 รวมพื้นที่เขตชลประทาน	

101,433	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	3.69	ของพื้นที่การเกษตร	

	 จากการจัดเวทีเสวนาระหว่างผู้ทำวิจัยและเกษตรกร	

พบว่า	 เกษตรกรในพื้นที่เขตชลประทานส่วนใหญ่จะทำ

นาปรังเพียงอย่างเดียว	 โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมือง,	

โกสุมพิสัย,	 กันทรวิชัย	 และอำเภอเชียงยืน	 ซึ่งทำให้

เกษตรกรเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำชลประทานหากการบริหาร

จัดการน้ำไม่ดี	 โดยเฉพาะในระยะข้าวแตกกอ	 และออกรวง	

เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่

เขตชลประทาน	 การปลูกพืชอายุสั้นหลังนา	 นอกจากจะแก้

ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำโดยตรงแล้ว	 อภิพรรณ	 (2526)	

รายงานว่า	 การจัดระบบการปลูกพืช	 ทำให้เกิดเสถียรภาพ

และความยั่งยืนของผลผลิตและรายได้	 ลดความเสี่ยงต่อ

ราคาพืชผลตกต่ำ	 ลดความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูพืช 

และปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น	ในขณะที่	

อนันต์	(2545)	รายงานว่าการปลูกพืชมากชนิด	หรือมากกว่า

หนึ่งครั้งในรอบปี	 ควรคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	 

ของเกษตรกร	 และความเหมาะสม	 กับสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 การวิจัยและพัฒนาระบบ	 

การปลูกพืชหลังนาในเขตชลประทานจังหวัดมหาสารคาม	

จึงน่าจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรได้ตัดสินใจเลือกระบบ	 

การปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม	 เพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืนและพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงต่อไป	

วัตถุประสงค์  

	 1.	 เพื่อให้ได้รูปแบบระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม

กับพื้นที่เขตชลประทานในพื้นที่ปลูกข้าวเป็นหลักจังหวัด

มหาสารคาม		

	 2.	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่ของ

เกษตรกร	

วิธีการศึกษา

	 วิธีการและแนวทางการดำเนินงาน	 ยึดตามขั้นตอน

การวิจัยระบบการทำฟาร์ม	 (farming	 systems	 research	

หรือ	FSR)	(อารันต์.	2535)	และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมี

ส่วนร่วม	 (participatory	 technology	 development	 หรือ	

PTD)	 ซึ่งเป็นการ	 ศึกษาวิจัยในสภาพพื้นที่เกษตรกรโดย

เกษตรกรร่วมดำเนินการ	มีขั้นตอนการดำเนินการ	ดังนี้	

	 ขั้นตอนที่	 1	การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย	ดำเนินการ

โดยคัดเลือกพื้นที่ที่เป็นตัวแทนของสภาพหรือระบบนิเวศที่

ต้องการศึกษา	โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งการสำรวจพื้นที่	 และการสัมภาษณ์

เกษตรกร	

	 ขั้นตอนที่	 2	 การวิเคราะห์พื้นที่และวินิจฉัยปัญหา	

สำรวจและวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมาย	เพื่อศึกษาทำความเข้าใจ

สภาพพื้นที่เป้าหมาย	 ประเด็นปัญหาโดยรวมของเกษตรกร	

เรียงลำดับความสำคัญของปัญหา	 โอกาส	 อุปสรรค	 และ

ศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี	(วิริยะ.	2528	)	

	 ขั้นตอนที่	 3	 การวางแผนการทดสอบและพัฒนา

เทคโนโลยี	 วางแผนการดำเนินงานตามประเด็นที่ได้จาก	 

การวิเคราะห์พื้นที่	 โดยใช้กระบวนการการวางแผนอย่างมี

ส่วนร่วม	 ในพื้นที่เป้าหมายที่ได้คัดเลือกตามประเด็นปัญหา	

ศักยภาพและโอกาส	 โดยนำเทคโนโลยีที่แนะนำมาพัฒนา

ปรับใช้เปรียบเทียบกับวิธีการของเกษตรกร	

	 ขั้นตอนที่	 4	 การดำเนินงานทดสอบและพัฒนา

เทคโนโลยี	 ดำเนินงานในพื้นที่เกษตรกร	 โดยใช้กระบวนการ

พัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม		

	 ขั้นตอนที่	 5	 การวิเคราะห์ผล	 ในระหว่างดำเนินงาน

วิจัย	 มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย	 เพื่อ

สรุปเป็นบทเรียนและประสบการณ์ตลอดจนการปรับแผนงาน	

	 ขั้นตอนที่	 6	 การขยายผลในขั้นตอนที่	 4	 เมื่อดำเนิน

การทดลองซ้ำจนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	

และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร	 จะขยายผลของเทคโนโลยี
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นั้นไปสู่เกษตรกรรายอื่น	 หรือพื้นที่อื่นที่มีสภาพนิเวศเกษตร

คล้ายคลึงกัน	

 1. อุปกรณ์และวิธีการ  

	 -	พันธุ์พืช	:	ข้าวพันธุ์ชัยนาท	1	ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น	6 

และข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์สุโขทัย	1		

	 -	ปุ๋ยเคมี	 :	 สูตร	12-24-12,	 15-15-15,	 16-8-8	และ	

46-0-0		

	 -	ปูนขาว		

	 -	สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช	

 2. แบบและวิธีการทดลอง 

	 เป็นการทดสอบในไร่เกษตรกรแบบแปลงใหญ่ไม่มี

ซ้ำ	 ในพื้นที่ชลประทาน	 จำนวน	 5	 ราย	 พื้นที่	 3	 ไร่ต่อราย	

รวม	15	ไร่	ประกอบด้วย	3	กรรมวิธี	คือ	(ตารางที่	1)	

	 	 1)	ข้าว	–	ข้าวนาปรัง	

	 	 2)	ข้าว	–	ข้าวโพดข้าวเหนียว	

	 	 3)	ข้าว	–	ถั่วลิสง	

 3. สถานที่และเกษตรกรร่วมทดสอบ  

 ดำเนินการทดสอบในพื้นที่	ต.หนองบอน	อ.โกสุมพิสัย 

จ.มหาสารคาม	โดยมีเกษตรกรร่วมดำเนินงานดังนี้	

	 	 1)	นายสมเดช		ธรรมมูลตรี	

	 	 2)	นางคูณสิน		ศรีเฮืองโคตร	

	 	 3)	นางทัศนีย์		สีนัดยก	

	 	 4)	นางจงรักษ์	ดวงพา	

	 	 5)	นางสุภารัตน์	วงษ์อำมาตย์	

 4. วิธีปฏิบัติการทดลอง 

	 กรรมวิธีที่	 1	 ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี	 ซึ่ง

ข้าวนาปีจะออกดอกประมาณ	 20	 ตุลาคม	 และเก็บเกี่ยว	 

ได้ประมาณวันที่	 20	 พฤศจิกายนของทุกปี	 เกษตรกรร่วม

ทดสอบจะเริ่มการปลูกข้าวนาปรัง	 ไถเตรียมดิน	 โดยไถดะ		 

1	ครั้ง	ตากดินไว้ประมาณ	10	วัน	และไถปั่นทำเทือก	หว่าน

ข้าวน้ำตม	 อัตรา	 15-20	 กก.ต่อไร่	 ประมาณปลายเดือน

ธันวาคม	 ใช้ข้าวพันธุ์ชัยนาท	 1	 ใส่ปุ๋ยเคมี	 2	 ครั้ง	 ครั้งที่	 1	

หลังข้าวงอก	 20	 –	 25	 วัน	 และครั้งที่2	 ช่วงข้าวแตกกอ		 

45	วัน	โดยการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร	16-8-8	อัตรา	20-25	กก.ต่อไร่	

ให้น้ำทุกสัปดาห์	เก็บเกี่ยวประมาณเดือนมีนาคม	–	เมษายน	

 กรรมวิธีที่	2	การปลูกข้าวโพดหลังนา	เริ่มไถเตรียมดิน

ประมาณเดือนธันวาคม	 ไถดะด้วยผาลสาม	 1	 ครั้ง	 ตากดิน

ทิ้งไว้ประมาณ	 7-10	 วัน	 ไถพรวนด้วยผาลเจ็ด	 1	 ครั้ง	 แล้ว

ยกร่องปลูก	 ยกร่องให้มีระยะระหว่างร่อง	 75-80	 เซนติเมตร	

ระยะต้น	 25-30	 เซนติเมตร	 หยอดเมล็ด	 3-4	 เมล็ดต่อหลุม	

เมื่อข้าวโพดมีอายุประมาณ	14	วัน	ถอนแยกให้เหลือหลุมละ	

3	ต้น	การใส่ปุ๋ย	ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	15-15-15	อัตรา	50	กิโลกรัม

ต่อไร่	รองก้นหลุมก่อนปลูก	ข้าวโพดมีอายุ	20	วัน	ให้ปุ๋ยเคมี

สูตร	46-0-0	อัตรา	30	กิโลกรัมต่อไร่	โรยข้างต้นหรือข้างแถว	

แล้วพรวนกลบ	 การให้น้ำ	 โดยให้น้ำตามร่องทันทีหลังปลูก	

และหลังให้ปุ๋ยทุกครั้ง	เก็บเกี่ยว	18-20	วัน	หลังออกไหม	50	

เปอร์เซ็นต์	

	 กรรมวิธีที่	3	ปลูกถั่วลิสงหลังนา	(ธันวาคม-มกราคม)	

ใช้ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น	6	การไถเตรียมดินโดยไถดะ	1	ครั้ง	

ตากดินทิ้งไว้ประมาณ	 7-10	 วัน	 หว่านปูนขาว	 อัตรา	 200	

กก.ต่อไร่	 แล้วไถปั่นยกร่อง	 ปลูกโดยวิธีหยอดเป็นหลุม	 ใช้

ระยะปลูก	50x20	เซนติเมตร	จำนวน	2	ต้นต่อหลุม	คลุกเมล็ด

ก่อนปลูกด้วยสารเคมีคาร์เบนดาซิม	 อัตรา	 5	 กรัมต่อเมล็ด		 

1	กก.	ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	12-24-12	อัตรา	25	กิโลกรัมต่อไร่	เมื่อ

ถั่วลิสงงอกแล้ว	 15-20	 วัน	 โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดิน

ตารางที่ 1	 แสดงแบบวิธีการทดสอบระบบการปลูกพืช	หลังนาจังหวัดมหาสารคาม	

กรรมวิธี มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

กรรมวิธี

เกษตรกร

กรรมวิธี

ทดสอบ	1

กรรมวิธี

ทดสอบ	2

ข้าวนาปี	

ข้าวนาปี	

ข้าวนาปี	

ข้าวนาปรัง	

ข้าวโพดข้าวเหนียว	

ถั่วลิสง	
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กลบโคน	กำจัดวัชพืช	 2-3	 ครั้ง	พ่นสารฟิโพรนิล	 5%	 เอสซี	

อัตรา	20	ซีซี	ต่อน้ำ	20	ลิตร	เมื่อถั่วอายุประมาณ	5	วัน	และ

อีกครั้งห่างกันครั้งละ	10	วัน	ให้น้ำตามร่องทันที่หลังปลูกจน

เต็มสันร่อง	 เพื่อให้ถั่วลิสงงอกสม่ำเสมอ	 ไม่ให้ถั่วลิสงขาดน้ำ	

ช่วงอายุ	30-60	วันหลังงอก	ซึ่งเป็นระยะที่อยู่ในช่วงแทงเข็ม

สร้างฝักและเมล็ด	พรวนดินข้างแถวถั่วลิสงหลังออกดอกและ

ก่อนแทงเข็ม	ช่วงอายุ	30-40	วันหลังงอกเก็บเกี่ยวประมาณ

เดือนเมษายน  

 5. การบันทึกข้อมูล 

	 -	ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา		

	 -	ข้อมูลสมบัติของดิน	ก่อนปลูกและหลังเก็บเกี่ยว		

	 -	พิกัดแปลงทดลอง		

	 -	วันปฏิบัติการต่างๆ		

	 -	ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต		

	 -	ต้นทุนการผลิต	รายได้	และรายได้สุทธิ	

 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 -	วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิต	และองค์ประกอบผลผลิต		

	 -	 วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์	 ได้แก่	 รายได้	

รายได้สุทธิ	อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายการลงทุน	(Benefit 

Cost	Ratio	:	BCR)		

ตารางที่ 2	 แสดงผลผลิตน้ำหนักสด	และราคาขายผลผลิต	แปลงทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนาจังหวัดมหาสารคาม	

เกษตร 

ร่วมทดสอบ 

ผลผลิตน้ำหนักสด (กก./ไร่) ราคาขาย (บาท/กก.) 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด ถั่วลิสง ข้าวนาปรัง ข้าวโพด ถั่วลิสง 

1.	นางจงรักษ์	ดวงภา	 981	 938	 1,170	 6.3	 6	 13.85	

2.	นายสมเดช	ธรรมมูลตรี	 750	 741	 1,170	 6.3	 7	 13.85	

3.	นางทัศนีย์	สีนัดยก	 843	 634	 1,196	 6.3	 8	 13.85	

4.	นางคูนสิน	ศรีเฮืองโคตร	 942	 680	 1,222	 6.3	 5	 13.85	

5.	นางศุภารัตน์	วงศ์อามาตย์	 948	 568	 1,235	 6.3	 6	 13.85	

รวม 4,464 3,561 5,993 31.50 32.00 69.25 

เฉลี่ย 892.80 712.20 1198.60 6.30 6.40 13.85 

	 -	 ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยี	 สรุประดมความ

คิดเห็นของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ	 โดยการสัมภาษณ์	

แบบสอบถาม	และเสวนากลุ่ม	

ผลการศึกษาและวิจารณ์

1. ผลผลิตน้ำหนักสด 

	 ผลผลิตน้ำหนักสด	 (ตารางที่	 2)	 พบว่า	 ระบบ	 

การปลูกพืช	 ข้าว-ข้าวนาปรัง	 ให้ผลผลิตน้ำหนักสด	 

ข้าวนาปรัง	 มีค่าระหว่าง	 750-981	 กก.ต่อไร่	 และให้ผลผลิต

เฉลี่ย	 เท่ากับ	 892.8	 กก.ต่อไร่	 ในขณะที่ระบบการปลูกพืช	

ข้าว-ข้าวโพดข้าวเหนียว	 ให้น้ำหนักสดข้าวโพดข้าวเหนียว		 

มีค่าระหว่าง	 634-938	 กก.ต่อไร่	 และให้ผลผลิตน้ำหนักสด

เฉลี่ย	 เท่ากับ	 712.2	 กก.ต่อไร่	 สำหรับระบบการปลูกพืช	

ข้าว-ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น	 6	 ให้ผลผลิตน้ำหนักสด	 มีค่า

ระหว่าง	 1,170-1235	 กก.ต่อไร่	 และผลผลิตถั่วลิสงเฉลี่ย	

เท่ากับ	 1198.6	 กก.ต่อไร่	 อย่างไรก็ตามผลผลิตข้าวนาปี

เฉลี่ย	469	กก.ต่อไร่	

2. รายได้และราคาขายผลผลิต 

	 รายได้และราคาขายผลผลิต	 จากตารางที่	 2	 และ	 3	

แสดงรายได้และราคาขายผลผลิตพืชในระบบการปลูกพืช

หลังนา	พบว่า	 ระบบการปลูกพืชข้าว-ข้าวนาปรัง	 เกษตรกร

มีรายได้ระหว่าง	 4,725	 -	 6,180	 บาทต่อไร่	 และเกษตรกรมี

รายได้จากการปลูกข้าวนาปรังเฉลี่ย	 เท่ากับ	 5,624.6	 บาท

ต่อไร่	 (ข้าวนาปรัง	กก.ละ	6.30	บาท)	ซึ่งจะเห็นว่าราคาขาย

ข้าวนาปรังค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายข้าวนาปี	

(ข้าวนาปี	กก.ละ	10	-	13	บาท)	ในขณะที่ระบบการปลูกพืช

ข้าว-ข้าวโพดข้าวเหนียว	 เกษตรกรมีรายได้ระหว่าง	 3,400-

5,628	บาทต่อไร่	เกษตรกรมีรายได้จากการขายข้าวโพดข้าว

เหนียวเฉลี่ย	 เท่ากับ	 4,539	 บาทต่อไร่	 (ข้าวโพดข้าวเหนียว
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ตารางที่ 3	 แสดงต้นทุนการผลิต	และรายได้	แปลงทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนาจังหวัดมหาสารคาม	

เกษตรกร 

ร่วมทดสอบ 

ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด ถั่วลิสง ข้าวนาปรัง ข้าวโพด ถั่วลิสง 

1.	นางจงรักษ์	ดวงภา	 3,340	 2,855	 6,755	 6,180	 5,628	 16,205	

2.	นายสมเดช	ธรรมมูลตรี	 3,340	 2,555	 5,855	 4,725	 5,187	 16,205	

3.	นางทัศนีย์	สีนัดยก	 3,340	 2,635	 6,815	 5,311	 5,072	 16,565	

4.	นางคูนสิน	ศรีเฮืองโคตร	 3,340	 2,555	 6,875	 5,935	 3,400	 16,925	

5.	นางศุภารัตน์	วงศ์อามาตย์	 3,340	 2,555	 6,905	 5,972	 3,408	 17,105	

รวม 16,700 13,155 33,205 28,123 22,695 83005 

เฉลี่ย 3,340 2,631 6,641 5,624.60 4,539 16,601 

ราคาขาย	 กก.ละ	 5-8	 บาท)	 อย่างไรก็ตามสำหรับระบบ	 

การปลูกพืช	 ข้าว-ถั่วลิสง	 เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อไร่สูง

ที่สุด	(รายได้เฉลี่ย	เท่ากับ	16,601	บาทต่อไร่)	ซึ่งถั่วลิสงสด

มีราคาขาย	กิโลกรัม	ละ	13.85	บาท	

3. ต้นทุนการผลิต 

	 ต้นทุนการผลิต	 (ตารางที่	 3)	 พบว่า	 ระบบการปลูก

ข้าว-ข้าวนาปรัง	 เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังแต่ละ

รายเท่ากัน	 คือ	 3,340	 บาทต่อไร่	 ในขณะที่ระบบการปลูก

ข้าว-ข้าวโพดข้าวเหนียว	 เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตระหว่าง	

2,555-2,855	 บาทต่อไร่	 ต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ	 2,631	 บาทต่อ

ไร่	 ในด้านระบบการปลูก	ข้าว-ถั่วลิสง	เกษตรกรมีต้นทุนการ

ผลิตสูงที่สุด	เฉลี่ยเท่ากับ	6,641	บาทต่อไร่	

4. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

	 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ	ประกอบด้วย	รายได้สุทธิ	

และผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายการลงทุน	(BCR)	

จากตารางที่	4	พบว่า	ระบบการปลูกพืชข้าว-ถั่วลิสง	เกษตรกร

มีรายได้สุทธิสูงที่สุด	

ตารางที่ 4	 แสดงรายได้สุทธิ	 และผลตอบแทน/ค่าใช้จ่ายการลงทุน	 (BCR)	 แปลงทดสอบระบบการปลูกพืช	 หลังนา	 

จังหวัดมหาสารคาม	

เกษตรกร 

ร่วมทดสอบ 

ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) 

ข้าวนาปรัง ข้าวโพด ถั่วลิสง ข้าวนาปรัง ข้าวโพด ถั่วลิสง 

1.	นางจงรักษ์	ดวงภา	 2,840	 2,773	 9,450	 1.85	 1.97	 2.4	

2.	นายสมเดช	ธรรมมูลตรี	 1,385	 2,632	 10,350	 1.41	 2.03	 2.77	

3.	นางทัศนีย์	สีนัดยก	 1,971	 2,437	 9,750	 1.59	 1.92	 2.43	

4.	นางคูนสิน	ศรีเฮืองโคตร	 2,595	 845	 10,050	 1.78	 1.33	 2.46	

5.	นางศุภารัตน์	วงศ์อามาตย์	 2,632	 853	 10,200	 1.79	 1.33	 2.48	

รวม 11,423 9,540 49,800 8.42 8.58 12.54 

เฉลี่ย 2,285 1,908 9,960 1.68 1.72 2.51 



160
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

เกษตรกรแต่ละรายมีรายได้สุทธิ	มีค่าระหว่าง	9,450-10,350	

บาทต่อไร่	เฉลี่ยมีรายได้สุทธิรายละ	9,960	บาทต่อไร่	รองลงมา 

ได้แก่	 ระบบการปลูกพืช	 ข้าว-ข้าวนาปรัง	 และระบบข้าว-	 

ข้าวโพดข้าวเหนียว	 (รายได้สุทธิเฉลี่ย	 2,284.6	 และ	 1,908	

ตารางที่ 5 แสดงผลผลิตน้ำหนักสด,	ราคาขาย,	ต้นทุนการผลิต,	รายได้,	รายได้สุทธิ	และค่า	BCR	แปลงทดสอบระบบการปลูกพืช

หลังนา	จังหวัดมหาสารคาม	

กรรมวิธี 
ผลผลิตน้ำหนัก ราคาขาย รายได้ ต้นทุน รายได้สุทธิ 

ค่า BCR 
สด(กก./ไร่) (บาท/กก.) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

ข้าวนาปรัง	 	 892.80	 	 6.30	 	 5,624.60	 	 3,340	 	 2284.60	 	 1.7	

ข้าวโพด	 	 712.20	 	 6.4	 	 4,539	 	 2,631	 	 2,631	 	 1.7	

ถั่วลิสง	 	 1,198.60	 	 13.90	 	 16,601	 	 6,641	 	 9,960	 	 2.5	

เฉลี่ย  934.50  8.90  8,921.50  4,204  4,717.50  2.0 

บาทต่อไร่	 ตามลำดับ)	 อย่างไรก็ตามระบบการปลูกถั่วลิสง

หลังนา	 การปลูกข้าวนาปรัง	 และการปลูกข้าวโพดข้าว

เหนียวหลังนา	 ให้ผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายการลงทุน	 (BCR)	

เท่ากับ	2.5,1.7	และ	1.7	ตามลำดับ	

สรุปผลการทดสอบ

	 จากการทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่

ชลประทานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	 ตำบลหนองบอน	

อำเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 (ตารางที่	 5)	 สรุปได้

ว่าเกษตรกรร่วมทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนายอมรับ	

และพอใจในกรรมวิธีทดสอบ	 ได้แก่ระบบการปลูก	 ถั่วลิสง

พันธุ์ขอนแก่น	6	หลังนา	 โดยเกษตรกรเห็นว่าเป็นกรรมวิธีที่

ให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงที่สุด	เฉลี่ยรายละ	9,959.6	บาทต่อไร่	

อีกทั้งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าวนาปรัง	และไม่ค่อย

มีปัญหาเรื่องการถูกกดราคา	
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ทดสอบระบบการปลูกพืชในพื้นที่นาเขตน้ำฝนจังหวัดขอนแก่น

Test on Cropping Systems in Paddy Rainfed Area in Khon Kaen Province
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อทดสอบระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นาเขตน้ำฝนจังหวัดขอนแก่น	ดำเนินการ
ที่ตำบลบ้านลาน	 อำเภอบ้านไผ่	 จังหวัดขอนแก่น	 ในปี	 2554	 โดยทดสอบระบบปลูกพืช	 2	 ระบบ	 คือ	 1)	 ข้าว-มันสำปะหลัง		 
มันสำปะหลังใช้พันธุ์ระยอง	72	และเกษตรศาสตร์	50	เกษตรกรร่วมทดสอบ	5	ราย	และ	2)	ข้าว-ถั่วลิสง	ถั่วลิสงใช้พันธุ์ขอนแก่น	
6	เกษตรกรร่วมทดสอบ	5	ราย	โดยทดสอบเทคโนโลยีตามคำแนะนำกรมวิชาการเกษตรเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร	ผลการทดสอบ 
ระบบข้าว-มันสำปะหลัง	 พบว่า	 มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง	 72	 และพันธุ์เกษตรศาสตร์	 50	 ได้ผลผลิตเฉลี่ย	 2,204	 และ	 2,178	
กิโลกรัมต่อไร่	 เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย	21.0	และ	20.5	ต้นทุนเฉลี่ย	2,964	และ	2,833	บาทต่อไร่	รายได้เฉลี่ย	3,920	และ	4,196	
บาทต่อไร่	 ผลตอบแทนเฉลี่ย	 956	และ	1,363	บาทต่อไร่	 สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน	 (BCR)	1.3	และ	1.5	ตามลำดับ	สำหรับ
ข้อมูลผลผลิตข้าว	 พบว่า	 ผลผลิตข้าวในกรรมวิธีทดสอบ	 และกรรมวิธีเกษตรกร	 ได้ผลผลิตเฉลี่ย	 464	 และ	 437	 กิโลกรัมต่อไร่	
ต้นทุนเฉลี่ย	2,294	และ	2,294	บาทต่อไร่	รายได้เฉลี่ย	4,638	และ	4,370	บาทต่อไร่	ผลตอบแทนเฉลี่ย	2,344	และ	2,076	บาท
ต่อไร่	 BCR	 2.0	 และ	 1.9	 ตามลำดับ	 เมื่อเปรียบเทียบทั้งระบบ	 พบว่า	 กรรมวิธีทดสอบ	 และกรรมวิธีเกษตรกรมีผลตอบแทน	 
รวม	3,703	และ	2,076	บาทต่อไร่	ตามลำดับ	ส่วนระบบข้าว-ถั่วลิสง	พบว่า	ถั่วลิสงได้ผลผลิตเฉลี่ย	269	กิโลกรัมต่อไร่	ต้นทุน
เฉลี่ย	2,375	บาทต่อไร่	รายได้เฉลี่ย	8,070	บาทต่อไร่	ผลตอบแทนเฉลี่ย	5,695	บาทต่อไร่	BCR	3.4	สำหรับข้อมูลผลผลิตข้าว	
พบว่า	ผลผลิตข้าวในกรรมวิธีทดสอบ	และกรรมวิธีเกษตรกร	ได้ผลผลิตเฉลี่ย	518	และ	455	กิโลกรัมต่อไร่	ต้นทุนเฉลี่ย	2,271	
และ	2,271	บาทต่อไร่	รายได้เฉลี่ย	5,182	และ	4,330	บาทต่อไร่	ผลตอบแทนเฉลี่ย	2,911	และ	2,283	บาทต่อไร่	BCR	2.3	และ	
2.0	ตามลำดับ	เมื่อเปรียบเทียบทั้งระบบ	พบว่า	กรรมวิธีทดสอบ	และ	กรรมวิธีเกษตรกร	มีผลตอบแทนรวม	8,606	และ	2,283	
บาทต่อไร่	 ตามลำดับ	 สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่	 2	 ได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง	 และถั่วลิสง	ทำให้ได้
ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทั้ง	2	พืช	โดยได้ผลผลิตเฉลี่ย	2,992	และ	368	กิโลกรัมต่อไร่	ตามลำดับ	

คำสำคัญ :		ระบบการปลูกพืช	/	ที่นาเขตน้ำฝน	/	มันสำปะหลัง	/	ถั่วลิสง	

ABSTRACT

 The	objectives	were	to	test	on	cropping	systems	in	Paddy	Rainfed	Area	in	Khon	Kaen	Province.	This	research	
was	 conducted	 in	 Banlan	 sub	 district,	 Banpai	 district,	 Khon	 Kaen	 Province	 in	 2011.	 Testing	 2	 cropping	 systems,		 
1)	testing	on	cropping	system	of	rice-cassava	with	2	varieties	i.e.	Rayang	72	and	Kasetsart	50	and	2)	rice-groundnut	
with	Khon	Kaen	6	variety.	Five	farmers	were	involved	in	the	test.	Testing	by	Department	of	Agriculture	recommend	
technologies	 compare	 to	 farmer	 technologies.	 The	 results	 of	 testing	 system	 of	 rice-cassava	 showed	 that	 cassava 
average	yield	of	Rayang	72	and	Kasetsart	50	were	2,204	and	2,178	kg/rai,	21.0	and	20.5	%	of	starch,	cost	2,964	
and	2,833	baht/rai,	income	3,920	and	4,196	baht/rai,	net	income	956	and	1,363	baht/rai,	benefit	cost	ratio	(BCR)	1.3	
and	1.5	respectively.	The	results	of	testing	method	and	farmer	method	on	rice	yield	showed	that	average	yield	were	
464 and	437 kg/rai, cost	2,294	and	2,294	baht/rai,	 income	4,638	and	4,370	baht/rai,	net	 income	2,344	and	2,076	
baht/rai,	 BCR	2.0	 and	 1.9	 respectively.	 To	 compare	 of	 rice-cassava	 system	and	 farmers	 system	 showed	 that	 net	
income	were	3,703	and	2,076	baht/rai respectively.	The	results	of rice-groundnut	system	showed	that	groundnut	yield	
was	269	kg/rai,	cost	2,375	baht/rai,	income	8,070	baht/rai,	net	income	5,695	baht/rai,	BCR	3.4.	The	results	of	testing	
method	and	farmer	method	on	rice	yield	showed	that	average	yield	were	518 and	455 kg/rai, cost	2,271	and	2,271	
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baht/rai,	 income	5,182	and	4,330	baht/rai,	net	 income	2,911	and	2,283	baht/rai,	BCR	2.3	and	2.0	 respectively.	To	
compare	 of	 rice-cassava	 system	 and	 farmers	 system	 showed	 that	 net	 income	 were	 8,606	 and	 2,283	 baht/rai 
respectively.	Testing	 in	 the	second	year	were	developed	cassava	and	groundnut	 technologies,	 the	 results	showed	
that	average	yield	of	two	crops	were	higher	than	first	year	with	2,992	and	368	kg/rai	respectively. 

Keywords :	Cropping	System	/	Paddy	Rainfed	Area	/	Cassava	/	Groundnut		

บทนำ 

 จังหวัดขอนแก่น	มีพื้นที่ทั้งหมด	6.804	ล้านไร่	พื้นที่

ทำการเกษตร	 4.132	 ล้านไร่	 ในปี	 2552	 มีพื้นที่	 ข้าวนาปี	

2,313,242	 ไร่	 ผลผลิตเฉลี่ย	 320	 กิโลกรัมต่อไร่	 ข้าวนาปรัง	

145,766	 ไร่	 ผลผลิตเฉลี่ย	 615	กิโลกรัมต่อไร่	 มันสำปะหลัง	

255,143	 ไร่	 ผลผลิตเฉลี่ย	 3,264	 กิโลกรัมต่อไร่	 ถั่วลิสง	

4,269	ไร่	ผลผลิตเฉลี่ย	247	กิโลกรัมต่อไร่	(สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร.	 2551)	 ระบบปลูกพืชส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน	

แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ	 ได้แก่	 แม่น้ำชี	 ซึ่งมีต้นกำเนิดที่

อำเภอหนองบัวแดง	 จังหวัดชัยภูมิ	 มีลำน้ำสาขา	 ได้แก่	

ลำน้ำพรม	 ลำน้ำเชิญ	 ลำน้ำพอง	 ลำน้ำปาว	 และลำน้ำยัง	

เขื่อนอุบลรัตน์เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำที่สำคัญ	 ในปี	 2553	

จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น	404,605	ไร่	 โดยมี

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทั้งหมด	 107	 สถานี	 มีพื้นที่ส่งน้ำ	 

ทั้งสิ้น	 217,719	 ไร่	 (สำนักชลประทานที่	 6.	 2553)	 ระบบ	 

การผลิตพืชที่สำคัญในพื้นที่	 คือ	 ข้าวตามด้วยพืชไร่หลังนา	

หรือพืชผัก	พื้นที่ตัวแทนการผลิตแบ่งออกเป็น	 2	 สภาพ	คือ	

สภาพพื้นที่อาศัยน้ำฝน	 และชลประทาน	 จากการสำรวจ

ประเด็นปัญหาในสภาพพื้นที่อาศัยน้ำฝนซึ่งเป็นพื้นที่	 

ส่วนใหญ่ของจังหวัด	 พบว่าระบบการปลูกพืชส่วนใหญ่จะ

ปลูกข้าวเพียงครั้งเดียว	 ซึ่งในช่วงหลังการทำนาเกษตรกร

ส่วนใหญ่จะปล่อยพื้นที่ไว้	 ปัจจุบันมันสำปะหลังมีราคาสูงขึ้น

ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกมันสำปะหลังหลังเก็บเกี่ยวข้าว	

แต่การผลิตยังพบประเด็นปัญหาผลผลิตต่ำ	 ขาดเทคโนโลยี

การผลิตที่เหมาะสมในพื้นที่	 และเกษตรกรขาดทางเลือกใน

การผลิตพืช	 ดังนั้นหากมีการพัฒนาระบบการปลูกพืชที่

เหมาะสมโดยพัฒนาระบบปลูกพืชเดิมและเพิ่มพืชทางเลือก

ใหม่น่าจะเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกร	 ทำให้ระบบ	 

การปลูกพืชมีความยั่งยืน	 เกษตรกรมีงานทำตลอดปี	 และยัง

เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย	

วัตถุประสงค์ 

	 เพื่อทดสอบระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

นาเขตน้ำฝนจังหวัดขอนแก่น	

วิธีการศึกษา

	 1.	 การเลือกพื้นที่เป้าหมาย	 คัดเลือกพื้นที่ตัวแทน

เขตอาศัยน้ำฝนตำบลบ้านลาน	อำเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น 

ซึ่ ง เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังหลังนาแต่ผลผลิตต่ำ		 

ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม	 และพื้นที่ปลูกมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น	

	 2.	 การวิเคราะห์พื้นที่ทดสอบ	 ตำบลบ้านลานมี

พื้นที่ทั้งหมด	 40,757	 ไร่	 สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสลับ	 

ลูกคลื่นลอนลาดที่ความสูงต่ำจากทิศตะวันออกมาทางทิศ

ตะวันตกของตำบล	พืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ	ข้าว	มันสำปะหลัง 

และอ้อยโรงงาน	 มีพื้นที่ปลูกข้าว	 15,573	 ไร่	 พื้นที่ปลูก	 

มันสำปะหลัง	 5,600	 ไร่	 พันธุ์ที่ปลูก	 ได้แก่	 เกษตรศาสตร์		 

50	ระยอง	3	ระยอง	60	ระยอง	90	(สำนักงานเกษตรอำเภอ

อำเภอบ้านไผ่.	 2550)	 พื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่อาศัย	 

น้ำฝน	 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย	 บางส่วนเป็นดินเค็ม	

แหล่งน้ำไม่เพียงพอกับการผลิตพืชในฤดูแล้ง	 ระบบการปลูก

พืชที่สำคัญ	 คือ	 ข้าว-มันสำปะหลัง	 ประเด็นปัญหา	 คือ		 

มันสำปะหลังหลังนาผลผลิตต่ำ	 เกษตรกรยังขาดเทคโนโลยี

การผลิตที่เหมาะสม	และขาดทางเลือกระบบปลูกพืชในพื้นที่	

	 3.	 การวางแผนการทดลอง	 วางแผนการทดลอง

ตามประเด็นปัญหาในพื้นที่	 โดยแก้ปัญหาการผลิตพืชเดิม	

และเพิ่มทางเลือกนำพืชทางเลือกใหม่และเทคโนโลยีที่	 

กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการทดลองแล้วพบว่าได้ผลดี	

แผนการทดสอบในพื้นที่	มีดังนี้	

	 	 3.1	 ระบบข้าว-มันสำปะหลัง	 ทดสอบในพื้นที่

เกษตรกร	 5	 ราย	 วิธีทดสอบ	ปลูกมันสำปะหลังหลังนา	 โดย

ปลูกพันธุ์	 เกษตรศาสตร์	 50	 และทดสอบเพิ่มทางเลือกให้

เกษตรกรโดยปลูกพันธุ์ระยอง	 72	 ปลูกมันสำปะหลังในช่วง

หลังเก็บเกี่ยวข้าวในเดือนธันวาคมถึงมกราคม	 โดยแช่	 

ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีไทอะมีโทแซมก่อนปลูกเพื่อป้องกัน

ปัญหาเพลี้ยแป้งสีชมพู	 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	 15-7-18	 อัตรา	 50	

กิโลกรัมต่อไร่	หลังปลูก	1	เดือน	เก็บเกี่ยวเดือนพฤษภาคม-

มิถุนายน	 อายุมันสำปะหลัง	 4-5	 เดือน	 เปรียบเทียบกับวิธี
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เกษตรกรที่ปล่อยพื้นที่ว่างไม่ปลูกพืชหลังนา	หลังจากเก็บเกี่ยว

ผลผลิตมันสำปะหลังก็ดำเนินการปลูกข้าวซึ่งเกษตรกรปลูก

ข้าวพันธุ์	กข	6		

	 	 3.2	 ระบบข้าว-ถั่วลิสง	ทดสอบในพื้นที่เกษตรกร 

5	ราย	ทดสอบปลูกถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น	6	อัตราเมล็ดพันธุ์	

30	 กิโลกรัมต่อไร่	 หว่านปูนขาวในช่วงเตรียมดินก่อนปลูก

อัตรา	 150-200	 กิโลกรัมต่อไร่	 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	 12-24-12	

อัตรา	 25	 กิโลกรัมต่อไร่	 โดยใส่หลังปลูก	 15-20	 วัน	 ให้น้ำ

และป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามความจำเป็น	 เริ่มปลูกเดือน

ธันวาคม	 2553-มกราคม	 2554	 เก็บเกี่ยวเดือนเมษายนถึง

พฤษภาคม	 เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร	 ที่ปล่อยพื้นที่ว่าง	 

ไม่ปลูกพืชหลังนา	 หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสงก็ดำเนิน

การปลูกข้าวซึ่งเกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์	กข	6	

ผลการศึกษา

 ระบบข้าว-มันสำปะหลัง	ผลการทดสอบ	พบว่า	กรรมวิธี
ทดสอบโดยใช้พันธุ์ระยอง	 72	 และพันธุ์เกษตรศาสตร์	 50		 
ได้ผลผลิตเฉลี่ย	2,204	และ	2,178	กิโลกรัมต่อไร่	เปอร์เซ็นต์
แป้งเฉลี่ย	 21.0	 และ	 20.5	 ต้นทุนเฉลี่ย	 2,964	 และ	 2,833	
บาทต่อไร่	 รายได้เฉลี่ย	 3,920	 และ	 4,196	 บาทต่อไร่		 

ผลตอบแทนเฉลี่ย	956	และ	1,363	บาทต่อไร่	สัดส่วนรายได้

ต่อการลงทุน	 (BCR)	 1.3	 และ	 1.5	 ตามลำดับ	 (ตารางที่	 1)	

พบว่า	 องค์ประกอบผลผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง	 72	

จำนวนหัวต่อต้นน้อยกว่า	 แต่น้ำหนักหัวมากกว่า	 อย่างไร

ก็ตามองค์ประกอบผลผลิตใกล้เคียงกับมาตรฐานลักษณะ

ประจำพันธุ์ทั้งสองกรรมวิธี	 (ตารางผนวกที่	 1)	 การยอมรับ

เทคโนโลยีด้านพันธุ์	 พบว่า	 เกษตรกรให้ความเห็นว่าพันธุ์

ระยอง	72	 เก็บเกี่ยวยากเนื่องจากขณะถอนขั้วหัวจะขาดง่าย

ซึ่งต้องเสียแรงงานในการขุด	 และในการเก็บเกี่ยวในช่วง		 

4-5	 เดือน	 หัวมันสำปะหลังมีสีขาวไม่เป็นที่ต้องการของ

พ่อค้ารับซื้อ	 ทำให้เกษตรกรไม่ปลูกพันธุ์ระยอง	 72	 อีก	

สำหรับข้อมูลผลผลิตข้าว	 พบว่า	 ผลผลิตข้าวในกรรมวิธี

ทดสอบ	 และกรรมวิธีเกษตรกร	 ได้ผลผลิตเฉลี่ย	 464	 และ	

437	 กิโลกรัมต่อไร่	 ตามลำดับ	 รายได้เฉลี่ย	 4,638	 และ	

4,370	บาทต่อไร่	ผลตอบแทนเฉลี่ย	2,344	และ	2,076	บาท

ต่อไร่	 BCR	 2.0	 และ	 1.9	 ตามลำดับ	 (ตารางที่	 2)	 เมื่อ	 

เปรียบเทียบทั้งระบบ	พบว่า	กรรมวิธีทดสอบ	มีผลตอบแทน

รวม	3,703	บาทต่อไร่	และ	กรรมวิธีเกษตรกร	มีผลตอบแทน	

2,076	 บาทต่อไร่	 สำหรับผลผลิตข้าว	 กรรมวิธีทดสอบได้

ผลผลิตสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเพียงเล็กน้อย	 ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากกรรมวิธีทดสอบมีเศษซากพืชเหลือทิ้งในนา

ทำให้เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน	

ตารางที่ 1	 ผลผลิต	 เปอร์เซ็นต์แป้ง	 และข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์	 ในการผลิตมันสำปะหลัง	 ตำบลบ้านลาน	 อำเภอบ้านไผ่		

จังหวัดขอนแก่น	ปี	2554		

เกษตรกร ผลผลิต 
(กก./ไร่) % แป้ง ราคาขาย 

(บาท/กก.) 
รายได้ 

(บาท/ไร่) 
ต้นทุน 

(บาท/ไร่) 
รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) BCR 

เกษตรศาสตร์ 50 

นายกันยา	 3,111	 20.8	 1.8	 5,600	 3,155	 2,445	 1.8	

นางสุธรรมา	 1,289	 19.3	 1.8	 2,320	 2,930	 -610	 0.8	

นายหมุน	 2,622	 22	 1.8	 4,720	 2,740	 1,980	 1.7	

นางสุปราณี	 1,156	 18.3	 1.8	 2,081	 2,440	 -359	 0.9	

นายสวัสดิ์	 2,844	 21.9	 2.2	 6,257	 2,900	 3,357	 2.2	

เฉลี่ย 2,204 20.5 1.9 4,196 2,833 1,363 1.5 

ระยอง 72 

นายกันยา	 3,067	 21.3	 1.8	 5,521	 3,045	 2,476	 1.8	

นางสุธรรมา	 1,244	 22	 1.8	 2,239	 3,140	 -901	 0.7	

นายหมุน 3,422	 20.8	 1.8	 6,160	 3,040	 3,120	 2.0	

นางสุปราณี	 978	 19.7	 1.8	 1,760	 2,630	 -870	 0.7	

เฉลี่ย 2,178 21.0 1.8 3,920 2,964 956 1.3 
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ตารางที่ 2	 ผลผลิตข้าวของกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร	ตำบลบ้านลาน	อำเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	ปี	2554		

เกษตรกร ราคาขาย ต้นทุน กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร

(บาท/กก.) (บาท/ไร่) ผลผลิต

(กก./ไร่)

รายได้

(บาท/ไร่)

รายได้สุทธิ

(บาท/ไร่)
BCR

ผลผลิต

(กก./ไร่)

รายได้

(บาท/ไร่)

รายได้สุทธิ

(บาท/ไร่)
BCR

นายกันยา 10 2,230 475 4750 2,520 2.1 437 4,370 2,140 2.0

นางสุธรรมา 10 2,372 466 4660 2,288 2.0 443 4,430 2,058 1.9

นายหมุน 10 2,134 456 4560 2,426 2.1 399 3,990 1,856 1.9

นางสุปราณี 10 2,448 447 4470 2,022 1.8 421 4,210 1,762 1.7

นายสวัสดิ์ 10 2,286 475 4750 2,464 2.1 485 4,850 2,564 2.1

เฉลี่ย 10 2,294 464 4,638 2,344 2.0 437 4,370 2,076 1.9

ตารางที่ 3	 ผลผลิตถั่วลิสง	และข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์	ในตำบลบ้านลาน	อำเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	ปี	2554		

เกษตรกร 
ผลผลิต 

(กก./ไร่) 

ราคาขาย 

(บาท/กก.) 

รายได้ 

(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 

(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 

(บาท/ไร่) 
BCR 

นางสุธรรมา	 245	 30	 7,350	 2,320	 5,030	 3.2	

นายสุปรี	 155	 30	 4,650	 2,460	 2,190	 1.9	

นายหมุน 540	 30	 16,200	 2,439	 13,761	 6.6	

นายสวัสดิ์	 245	 30	 7,350	 2,380	 4,970	 3.1	

นายคำมาย	 160	 30	 4,800	 2,278	 2,522	 2.1	

เฉลี่ย 269 30 8,070 2,375 5,695 3.4 

 ระบบข้าว-ถั่วลิสง	 ผลการทดสอบ	พบว่า	 เกษตรกร

ได้ผลผลิตแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและสภาพของ

ดิน	 โดยเกษตรกรได้ผลผลิต	 155-540	 กิโลกรัมต่อไร่	 หรือ

เฉลี่ย	 269	 กิโลกรัมต่อไร่	 ต้นทุนเฉลี่ย	 2,375	 บาทต่อไร่		 

รายได้เฉลี่ย	8,070	บาทต่อไร่	ผลตอบแทนเฉลี่ย	5,695	บาท

ต่อไร่	 สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน	 (BCR)	 3.4	 (ตารางที่	 3)	

ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้บริโภคในครัวเรือน	 ขายเพียง	 

เล็กน้อย	 ถั่วลิสงในพื้นที่นี้ได้ผลผลิตค่อนข้างต่ำเนื่องจาก

ประสบปัญหาดินขาดแคลเซียม	 เสี้ยนดิน	 ซึ่งจะปรับวิธี

ทดสอบในปีต่อไป	 สำหรับข้อมูลผลผลิตข้าว	 พบว่า	 ผลผลิต

ข้าวในกรรมวิธีทดสอบ	 และกรรมวิธีเกษตรกร	 ได้ผลผลิต

เฉลี่ย	 518	 และ	 455	 กิโลกรัมต่อไร่	 ตามลำดับ	 รายได้เฉลี่ย	

5,182	และ	4,330	บาทต่อไร่	ผลตอบแทนเฉลี่ย	2,911	และ	

2,283	บาทต่อไร่	BCR	2.3	และ	2.0	ตามลำดับ	(ตารางที่	4)	

เมื่อเปรียบเทียบทั้งระบบ	 พบว่ากรรมวิธีทดสอบ	 มีผล

ตอบแทนรวม	8,606	บาทต่อไร่	และ	กรรมวิธีเกษตรกร	มีผล

ตอบแทน	 2,283	 บาทต่อไร่	 สำหรับผลผลิตข้าว	 กรรมวิธี

ทดสอบได้ผลผลิตสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรค่อนข้างมาก	

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกรรมวิธีทดสอบมีเศษซากพืชเหลือทิ้ง

ในนาซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วทำให้เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน	
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ตารางที่ 4	 ผลผลิตข้าวของกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร	ตำบลบ้านลาน	อำเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	ปี	2554		

เกษตรกร ราคาขาย ต้นทุน กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

 

(บาท/กก.) (บาท/ไร่) ผลผลิต 

(กก./ไร่) 

รายได้ 

(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 

(บาท/ไร่) 

BCR ผลผลิต 

(กก./ไร่) 

รายได้ 

(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 

(บาท/ไร่) 

BCR 

นางสุธรรมา	 10	 2,216	 542	 5,420	 3204	 2.4	 456	 4,560	 2,344	 2.1	

นายสุปรี	 10	 2,286	 494	 4,940	 2654	 2.2	 485	 4,850	 2,564	 2.1	

นายหมุน	 10	 2,134	 466	 4,660	 2526	 2.2	 399	 3,990	 1,856	 1.9	

นายสวัสดิ์	 10	 2,348	 585	 5,850	 3502	 2.5	 504	 5,040	 2,692	 2.1	

นายคำมาย	 10	 2,372	 504	 5,040	 2668	 2.1	 433	 4,330	 1,958	 1.8	

เฉลี่ย 10 2,271 518 5,182 2,911 2.3 455 4,330 2,283 2.0 

 สำหรับการดำเนินการในปีที่	2	ทำการพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิตทั้งมันสำปะหลังและถั่วลิสง	 เนื่องจากในปีแรกได้

ผลผลิตค่อนข้างต่ำ	 โดยแนะนำให้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง

ให้เร็วขึ้นโดยหลังเก็บเกี่ยวข้าวก็รีบเตรียมดินและปลูกให้	 

เร็วขึ้น	 และใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ	 สำหรับถั่วลิสงในปีแรกพบ

ปัญหาฝักไม่มีเมล็ด	 เมล็ดลีบ	 เสี้ยนดิน	 แนะนำให้เกษตรกร

ใส่ปูนขาวและยิปซัม	 ส่วนปัญหาเสี้ยนดิน	 ให้ใช้สารเคมีตาม

คำแนะนำ	 ผลการดำเนินการ	 พบว่า	 มันสำปะหลัง	 ได้

ผลผลิตเฉลี่ย	 2,992	 กิโลกรัมต่อไร่	 ผลผลิตแป้งเฉลี่ย	 635	

กิโลกรัมต่อไร่	 (ตารางทื่	 5)	 ถั่วลิสงได้ผลผลิต	 368	 กิโลกรัม

ต่อไร่	(ตารางที่	6)	

ตารางที่ 6	 ผลผลิตถั่วลิสง	 ตำบลบ้านลาน	 อำเภอบ้านไผ่	

จังหวัดขอนแก่น	ปี	2555	

เกษตรกร ผลผลิต (กก./ไร่) 

นางสุธรรมา	 385	

นายสวัสดิ์	 430	

นายปา	 465	

นายบุญตา	 470	

นายสมภาร 230	

นางทอลยุ่น	 230	

เฉลี่ย 368 

ตารางที่ 5	 ผลผลิต	 และเปอร์เซ็นต์แป้ง	 ในการผลิต	 
มันสำปะหลัง	 ตำบลบ้านลาน	 อำเภอบ้านไผ่	
จังหวัดขอนแก่น	ปี	2555	

เกษตรกร 
ผลผลิต  

(กก./ไร่) 

%  

แป้ง 

ผลผลิตแป้ง 

(กก./ไร่) 

นายกันยา	 3,782	 21.6	 819	

นางสุธรรมา	 3,271	 22.3	 729	

นางสุปราณี	 2,124	 20.5	 436	

นายสวัสดิ์	 3,053	 18.5	 565	

นายสุปรี	 2,156	 19.9	 429	

นางน้อย	 3,564	 23.3	 832 

เฉลี่ย 2,992 21.0 635 

 

วิจารณ์และสรุปผล

 การทดสอบระบบปลูกพืชในเขตน้ำฝนจังหวัด

ขอนแก่น	 ทำการทดสอบระบบการปลูกพืช	 2	 ระบบ	 คือ	

ระบบข้าว-มันสำปะหลัง	และระบบข้าว-ถั่วลิสง	พบว่า	ระบบ

ข้าว-มันสำปะหลัง	มีผลตอบแทนรวม	3,703	บาทต่อไร่	และ	

กรรมวิธีเกษตรกร	 มีผลตอบแทน	 2,076	 บาทต่อไร่	 ส่วน

ระบบข้าว-ถั่วลิสง	มีผลตอบแทนรวม	8,606	บาทต่อไร่	 และ	

กรรมวิธีเกษตรกร	มีผลตอบแทน	2,283	บาทต่อไร่	อย่างไรก็ตาม

ผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรบางรายยังต่ำมาก

เนื่องจากปลูกช้า	 การดูแลไม่ดีเท่าที่ควร	 ส่วนผลผลิตถั่วลิสง

ของเกษตรกรบางรายค่อนข้างต่ำ	เนื่องจากประสบปัญหาดิน

ขาดแคลเซียม	 ฝักเน่า	 ซึ่งจะหาแนวทางแก้ไขต่อไป	 ซึ่ง	 

การดำเนินงานในปีที่	 2	 ทำการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต	 

ทั้งมันสำปะหลังและถั่วลิสง	 โดยแนะนำให้เกษตรกรปลูก	 
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มันสำปะหลังให้เร็วขึ้นโดยหลังเก็บเกี่ยวข้าวก็รีบเตรียมดิน

และปลูกให้เร็วขึ้น	และใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ	สำหรับถั่วลิสงใน

ปีแรกพบปัญหาฝักไม่มีเมล็ด	 เมล็ดลีบเสี้ยนดิน	 แนะนำให้

เกษตรกรใส่ปูนขาวและยิปซัม	 ส่วนปัญหาเสี้ยนดิน	 ให้ใช้	 

สารเคมีตามคำแนะนำ	ผลการดำเนินการ	พบว่ามันสำปะหลัง 

ได้ผลผลิตเฉลี่ย	2,992	กิโลกรัมต่อไร่	ผลผลิตแป้งเฉลี่ย	635	

กิโลกรัมต่อไร่	 ถั่วลิสงได้ผลผลิต	 368	 กิโลกรัมต่อไร่	 ซึ่งได้

ผลผลิตสูงกว่าในปีแรก	

กิตติกรรมประกาศ

	 ขอขอบคุณเกษตรกรที่ร่วมทดสอบในพื้นที่	 ตลอดจน

หน่วยงานในพื้นที่	 ทำให้งานวิจัยสำเร็จด้วยดี	 ขอบคุณ	 

คำแนะนำจากที่ปรึกษาทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัย	

และขอขอบคุณเกษตรกรที่ร่วมงานทดสอบทุกท่านที่มุ่งมั่น

ทดสอบจนสัมฤทธิ์ผล	
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ภาคผนวก

ตารางผนวกที่ 1		องค์ประกอบผลผลิตมันสำปะหลังหลังนา	ตำบลบ้านลาน	อำเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	ปี	2554	

องค์ประกอบ 

ผลผลิต 

นางสุธรรมา นายหมุน นางสุพรรณี นายกันยา นายสวัสดิ์ 

RY 72 KU 50 RY 72 KU 50 RY 72 KU 50 RY 72 KU 50 KU 50 

ความสูง	(ซม.)	 66	 79	 106	 85	 66	 65	 67	 99	 73	

จำนวนลำ/ต้น 1.3	 1.3	 1.4	 1.2	 1.8	 1.7	 1.4	 1.5	 1.6	

จำนวนหัว/ต้น	 5.2	 7.8	 6.8	 7.8	 5.5	 8.1	 8.1	 8.6	 9.7	

จำนวนต้น/พื้นที่สุ่ม	 3.5	 28	 36	 34	 38	 34	 40	 34	 40	

Harvest	Index	 0.74	 0.59	 0.54	 0.57	 0.62	 0.61	 0.67	 0.61	 0.74	

ตารางผนวกที่ 2	 ผลการวิเคราะห์ดินปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรที่เข้าร่วมดำเนินการ	 ตำบลผักหวาน	 อำเภอบ้านไผ่	

จังหวัดขอนแก่น	ปี	2554	

เกษตรกร pH
Organic 

matter (%)

Extractable 

P (mg/Kg)

Exchangeable 

K (mg/Kg)

Exchangeable 

Ca (mg/Kg)

Exchangeable 

Mg (mg/Kg)

นายกันยา	พืชผักหวาน 5.50 0.2057 2.95 29 101 12

นางสุธรรมา	เกตุหมู 4.95 0.4728 15.26 13 74 11

นายหมุน	ชองรัมย์ 5.39 0.6004 5.70 22 342 79

นางสุพรรณ	ธิมี 5.67 0.3692 28.98 12 170 21

นายสวัสดิ์	นามจำปา 5.57 0.2615 5.38 30 66 8



167
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ตารางผนวกที่ 3	 ผลการวิเคราะห์ดินปลูกถั่วลิสงของเกษตรกรที่เข้าร่วมดำเนินการ	ตำบลผักหวาน	อำเภอบ้านไผ่		

	 จังหวัดขอนแก่น	ปี	2554	

เกษตรกร pH 
Organic 

matter (%) 

Extractable 

P (mg/Kg) 

Exchangeable 

K (mg/Kg) 

Exchangeable 

Ca (mg/Kg) 

Exchangeable 

Mg (mg/Kg) 

นางสุธรรมา	เกตุหมู	 5.55	 0.3014	 3.23	 36	 397	 58	

นายสุปรี	แถวนาดี	 5.59	 0.4848	 16.68	 86	 214	 28	

นายหมุน	ชองรัมย์	 5.58	 0.6802	 6.88	 75	 496	 173	

นายสวัสดิ์	นามจำปา	 5.69	 0.2476	 12.38	 27	 78	 11	

นางสมควร	ดีแป้น	 6.41	 0.2416	 3.84	 32	 723	 86	
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การทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่ชลประทานบ้านหนองปลิง 

ตำบลดอนเมย จังหวัดอำนาจเจริญ 

Test on Cropping System After Rice in Irrigatral Area, NongPling.  

Tambon Don moi in Amnat Charoen Province 

นิรมล ดำพะธิก1 สมชาย เชื้อจีน1 สมคิด จังอินทร์1  และพจรจิตร์ นวลผิว1

Niramon Dumpathik1 Somchaichuachin1 Somkid Junginn1 and Pajornjit Nonpiw1

1	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4อุบลราชธานี
อีเมล์	:	ubonsc@hotmail.com

บทคัดย่อ 

	 การทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนา	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในเขตชลประทาน	

ดำเนินการในแปลงเกษตรกรบ้านหนองปลิง	 ตำบลดอนเมย	 จังหวัดอำนาจเจริญ	 ระหว่างเดือนตุลาคม	 2553-มิถุนายน	 2555	

จำนวน	5	แปลง	รวมพื้นที่ทดสอบ	15	ไร่	ดำเนินการ	3	กรรมวิธี	คือ	ระบบข้าว-ข้าว	ระบบข้าว-ถั่วลิสง	ระบบข้าว-ข้าวโพด	จาก

การศึกษา	 พบว่า	 ระบบข้าว-ข้าวโพดฝักสดให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดคือ	 6,500	 บาท/ไร่	 รองลงมาคือระบบข้าว-ถั่วลิสงให้	 

ผลตอบแทนเฉลี่ย	 6,120	 บาท/ไร่	 และระบบข้าว-ข้าว	 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย	 3,560	 บาท/ไร่	 ตามลำดับ	 การศึกษาการยอมรับ

เทคโนโลยีของเกษตรกร	พบว่าเกษตรกรยอมรับระบบข้าว	 –	 ข้าวโพดฝักสด	 เป็นลำดับที่	 1	 รองลงมาได้แก่ระบบข้าว	 –	 ข้าว	

และระบบข้าว	 –	 ถั่วลิสง	 ตามลำดับ	 ต่อมาได้มีการขยายผลระบบการปลูกข้าว	 –	 ข้าวโพดฝักสด	 ไปที่เขตพื้นที่ชลประทานบ้าน

โคกท่าโพธิ์	ตำบลคำพระ	อำเภอหัวตะพาน	จังหวัดอำนาจเจริญ		

คำสำคัญ :	ระบบการปลูกพืช	/	ข้าวโพดฝักสด	/	ถั่วลิสง	/	ข้าว	

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 จังหวัดอำนาจเจริญ	 ประกอบด้วยแหล่งน้ำตาม

ธรรมชาติ	 คือ	 ลำเซบาย	 ไหลผ่าน	 อำเภอเมือง	 อำเภอ

หัวตะพาน	 และไหลลงแม่น้ำมูลที่	 อำเภอเขื่องใน	 ลำเซบก	

ไหลผ่าน	 อำเภอเมือง	 อำเภอลืออำนาจ	 อำเภอพนา	 ไหลลง

แม่น้ำมูลที่อำเภอเมือง	 นอกจากนี้ยังมีลำห้วยสำคัญได้แก่	

ลำห้วยโพธิ์,ลำห้วยปลาแดก,	 ลำห้วยกอก,	 ลำห้วยสีโท,	

ลำห้วยละโอง	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	4	แห่ง	นอกจากนี้ยังมี	

แหล่งน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	 จำนวน	 21	 สถานี	 เพื่อ

ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมและขจัดความแห้งแล้งของ

พื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน	 จากการศึกษาศักยภาพ	 

การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วย

ไฟฟ้าตำบลดอนเมย	อำเภอเมือง	จังหวัดอำนาจเจริญ	พบว่า

เป็นตำบลที่มีระบบส่งน้ำด้วยสถานีไฟฟ้าบ้านหนองปลิง	 

รวม	4,653	ไร่	ครอบคลุม	4	หมู่บ้าน	มีพื้นที่รับผลประโยชน์	

คิดเป็นร้อยละ	 53	 ของพื้นที่ตำบลดอนเมย	 หลังฤดูกาล	 

เก็บเกี่ยวข้าวนาปี	 จะเป็นโอกาสที่เกษตรกรสามารถทำการ

เพาะปลูกพืชระยะสั้น	 มีมูลค่าสูง	 มีตลาดรองรับและ	 

เป็นผลผลิตที่จังหวัดอำนาจเจริญต้องนำเข้าจากภายนอก	

โดยเน้นการผลิตที่ลดต้นทุนลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าได้โดย

การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย	 สามารถ

ลดการว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว	ซึ่งหากมีการพัฒนาและ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

แล้วจะเกิดประโยชนสูงสุดแล้วจะทำให้มีปริมาณผลผลิตมี

มากสามารถรวมกลุ่มละสร้างตลาดรองรับได้อย่างต่อเนื่อง	

เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรจำเป็นต้องทดสอบระบบการ

ปลูกพืชที่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำและที่ดินให้

เกิดประโยชน์สูงสุด	 แนวทางหนึ่งคือหลังจากการเก็บเกี่ยว

ข้าวรอบที่	 1	 แล้ว	 ควรปลูกพืชชนิดอื่นที่มีอายุการเก็บเกี่ยว

สั้น	 เพื่อจะช่วยประหยัดน้ำและตัดวงจรของเพลี้ยกระโดด	 

สีน้ำตาลได้อีกทางหนึ่งด้วย	 ซึ่งข้าวโพดข้าวเหนียวและ	 

ถั่วลิสง	จะใช้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่าการปลูกข้าว	และลำต้น

ของข้าวโพดและถั่วลิสง	 ก็สามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดได้

ดังนั้นการจัดทำแปลงทดสอบการปลูกพืชหลังนาจะทำให้ได้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในการ

ปลูกพืชและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

วัตถุประสงค์  

	 1.	 เพื่อศึกษาระบบการปลูกพืชที่ เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่เกษตรกร 

 2.	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่

เกษตรกร	

วิธีการศึกษา 

	 ใช้แนวทางดำเนินงานตามแนวทางวิจัยระบบการทำ

ฟาร์ม	(Farming	System	Research	:	FSR)	(อารันต์.	2535)	

และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	

Technology	Development)	ประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	ดังนี้	

 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย	ได้คัดเลือก

พื้นที่	 บ้านหนองปลิง	 ตำบลดอนเมย	 อำเภอเมือง	 จังหวัด

อำนาจเจริญ	 ซึ่งเป็นพื้นที่นาในเขตชลประทานที่มีปัญหา	 

การปลูกพืชหลังนา		

 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์พื้นที่	 เป็นการศึกษา

โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร	 (Agro-ecosystem	

analysis)	ซึ่งเป็นการหาความ	สัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ	ทาง

ด้านกายภาพ	 ชีวภาพ	 เศรษฐกิจและสังคม	 เพื่อให้ทราบ

ปัญหา	 เงื่อนไขและโอกาสของพื้นที่ใช้สำหรับเป็นแนวทาง

แก้ไข	(วิริยะ.	2528)	ดังนี้	

 ลักษณะทางกายภาพ	ตำบลดอนเมย	มีสถานีสูบน้ำ

ด้วยไฟฟ้า	 โดยน้ำต้นทุนส่งให้สถานีฯ	 คืออ่างพุทธอุทยาน	

จากการวิเคราะห์พื้นที่มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การคมนาคมสะดวกมีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอตลอดฤดูกาล	

มีความต่อเนื่องในการประกอบอาชีพ	 เกษตรกรสามารถ

ตัดสินใจในการลงทุนประกอบอาชีพได้โดยมีความเสี่ยงน้อย

ซึ่งจะส่งผลดีให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	

 ลักษณะทางชีวภาพ	บ้านหนองปลิง	มีสินค้าเกษตร

ที่สำคัญคือข้าวหอมมะลิ	 เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะสม

กับปลูกข้าวนาปี	 โดยส่วนใหญ่ปลูกข้าวแบบนาหว่าน.	 ใช้

ข้าวเหนียวพันธุ์	กข.6	ข้าวจ้าวพันธุ์	กข.15	และขาวดอกมะลิ	

105	สำหรับข้าวนาปรัง	ใช้พันธุ์	ชัยนาท	1	การปลูกพืชฤดูแล้ง 

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ปลูกพืชฤดูแล้ง	 คิดเป็นร้อยละ	 55.70	

เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตรและขาดความรู้

ความเข้าใจการปลูกพืชฤดูแล้ง  

 ลักษณะทางเศรษฐกิจ	บ้านหนองปลิง	ตำบลดอนเมย 

มีทั้งหมด	 205	 ครัวเรือน	 เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้ภาค

เกษตร	 ต่ำกว่า	 50,000	 บาท/ปี	 รายได้นอกภาคเกษตร	

10,000-50,000	 บาท/ปีมี	 รายจ่ายในภาคเกษตร	 10,000	 -

50,000	 บาท/ปี	 มีรายจ่าบนอกภาคเกษตร	 10,000	 -		

50,000	 บาท/ปี	 จากการวิเคราะห์พื้นที่	 ตำบลดอนเมย   
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มีความพร้อมในเรื่องปัจจัยพื้นฐานการผลิต	 เช่น	 แหล่งน้ำ	

พื้นที่	 ผู้นำชุมชน	 ท้องถิ่น	 ส่วนราชการ	 และประชาชนใน

พื้นที่ ให้ความร่วมมือ	 ซึ่งเมื่อพิจารณาความพร้อมแล้ว	

สามารถเพิ่มกิจกรรมทางเลือกให้มากขึ้นจากที่เคยทำนา

อย่างเดียว	 ฤดูเดียว	 ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ต่อครัวเรือน

เพิ่มขึ้น	

 ลักษณะทางสังคม	 บ้านหนองปลิง	 ตำบลดอนเมย	

ยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินโดยมีหนี้สินในระบบ	 ร้อยละ	 87.6		 

การว่างงานตามฤดูกาล	สาเหตุจากการมีการศึกษาต่ำไม่สามารถ

ไปหางานในเมืองได้	 สาเหตุเนื่องจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว

ต้นทุนการผลิตสูง	ผลผลิตต่ำ	ราคาผลผลิตต่ำ	และค่าครองชีพ

สูงขึ้นทุกวัน	 ซึ่งปัญหาที่เป็นอยู่ปัจจุบันหากได้รับการแก้ไข

โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	เสร็จจะส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้

เพิ่มขึ้น	ลดภาระหนี้สิน	และจะทำให้ครอบครัวมีความสุขและ

คุณภาพชีวิตที่ดี	

	 ผลการวิเคราะห์พื้นที่จากการศึกษาพื้นที่	 ประชุม

เสวนาเกษตรกร	 สัมภาษณ์เกษตรกร	 พบว่า	 มีสภาพพื้นที่

และปัญหาในการปลูกพืชฤดูแล้งดังนี้	

	 1.	 น้ำไม่เพียงพอในการปลูกพืชฤดูแล้ง	

	 2.	 พื้นที่การใช้ประโยชน์หลังการปลูกข้าวนาปีน้อย		

	 3.	 รายจ่ายมากกว่ารายได้	 โดยเฉพาะรายจ่ายใน

ภาคสังคม	และการทำการเกษตร	

	 4.	 ขาดการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการผลิต	 มัก

ผลิตตามความเคยชิน	 ขากความรู้	 ทักษะ	 ทำให้ผลิตพืช	 

ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่		

	 แนวทางแก้ไขปัญหา	

	 1.	 ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชชนิดเดียวในฤดูแล้ง 

มาเป็นการปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อย		

	 2.	 วางแผนวิจัยทดสอบร่วมกับเกษตรกรในการ

ปลูกพืชฤดูแล้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	 เพื่อป้องกันน้ำ	 

ไม่เพียงพอในการทำการเกษตร	

 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดสอบ  

	 นำผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและโอกาสในการ

พัฒนาจากการวิเคราะห์พื้นที่มาพิจารณาจัดลำดับความ

สำคัญ	 หาแนวทางการทดสอบเพื่อแก้ปัญหาร่วมกับ

เกษตรกร	ซึ่งมีปัญหาที่ต้องแก้ไขดังนี้	

	 1.	 น้ำไม่เพียงพอในการปลูกพืชฤดูแล้ง	

	 2.	 พื้นที่การใช้ประโยชน์หลังการปลูกข้าวนาปีน้อย		

 ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบเทคโนโลยี	

	 4.1	อุปกรณ์และวิธีการ	

	 -	พันธุ์พืช	:	ข้าวพันธุ์ชัยนาท	1,	ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน	

และข้าวโพดข้าวเหนียว		

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

46-0-0	

	 4.2	แบบและวิธีการทดลอง	

	 เป็นการทดสอบในไร่เกษตรกรแบบแปลงใหญ่ไม่มี

ซ้ำ	ในพื้นที่ชลประทาน	เกษตรกร	5	รายๆ	ละ	3	ไร่	รวม	15	ไร่ 

ประกอบด้วย	3	กรรมวิธีดังนี้	

	 	 1)	ข้าว	–	ข้าวนาปรัง	

	 	 2)	ข้าว	-	ถั่วลิสง	

	 	 3)	ข้าว	-	-ข้าวโพดฝักสด	

	 4.3	สถานที่ทดลอง	 ดำเนินการในพื้นที่เกษตรกร	

บ้านหนองปลิง	ตำบลดอนเมย	อำเภอเมือง	จังหวัดอำนาจเจริญ 

	 4.4	ระยะเวลา	ตุลาคม	2553-	มิถุนายน	2555	

	 4.5	วิธีปฏิบัติทดลอง	

  กรรมวิธีที่1	ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี	

ซึ่งข้าวนาปีจะออกดอกประมาณ	 20	 ตุลาคม	 และเก็บเกี่ยว

ได้	 ประมาณวันที่	 20	 พฤศจิกายนของทุกปี	 เกษตรกรร่วม

ทดสอบจะเริ่มการปลูกข้าวนาปรัง	 ไถเตรียมดิน	 โดยไถดะ		 

1	ครั้ง	ตากดินไว้ประมาณ	10	วัน	และไถปั่นทำเทือก	หว่าน

ข้าวน้ำตม	 อัตรา	 15-20	 กก.	 ต่อไร่	 ประมาณปลายเดือน

ธันวาคม	 ใช้ข้าวพันธุ์ชัยนาท	 1	 ใส่ปุ๋ยเคมี	 2	 ครั้ง	 ครั้งที่	 1	

หลังข้าวงอก	 20	 –	 25	 วัน	 และครั้งที่2	 ช่วงข้าวแตกกอ		 

45	วัน	โดยการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร	16-8-8	อัตรา	20-25	กก.ต่อไร่	

ให้น้ำทุกสัปดาห์	เก็บเกี่ยวประมาณเดือนมีนาคม	–	เมษายน	

  กรรมวิธีที่ 2	 ปลูกถั่วลิสงหลังนา	 (ธันวาคม-

มกราคม)	 ใช้ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน	 9	 การไถเตรียมดินโดย

ไถดะ	 1	 ครั้ง	 ตากดินทิ้งไว้ประมาณ	 7-10	 วัน	 หว่านปูนขาว	

อัตรา	200	กก.ต่อไร่	แล้วไถปั่นยกร่อง	ปลูกโดยวิธีหยอดเป็น

หลุม	ใช้ระยะปลูก	50x20	เซนติเมตร	จำนวน	2	ต้นต่อหลุม	

ก่อนปลูกคลุกเมล็ดด้วยไรโซเบียม	 อัตรา	 200	 กรัมต่อเมล็ด	

12	 กก.	 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	 12-24-12	 อัตรา	 25	 กิโลกรัมต่อไร่	

เมื่อถั่วลิสงงอกแล้ว	15-20	วัน	โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดิน

กลบโคน	กำจัดวัชพืช	2-3	ครั้ง	 ให้น้ำตามร่องทันที่หลังปลูก

จนเต็มสันร่อง	เพื่อให้ถั่วลิสงงอกสม่ำเสมอ	ไม่ให้ถั่วลิสงขาดน้ำ 

ช่วงอายุ	30-60	วันหลังงอก	ซึ่งเป็นระยะที่อยู่ในช่วงแทงเข็ม

สร้างฝักและเมล็ด	พรวนดินข้างแถวถั่วลิสงหลังออกดอกและ
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ก่อนแทงเข็ม	ช่วงอายุ	30-40	วันหลังงอกเก็บเกี่ยวประมาณ

เดือนเมษายน	

  กรรมวิธีที่ 3	 การปลูกข้าวโพดหลังนา	 เริ่มไถ

เตรียมดินประมาณเดือนธันวาคม	 ไถดะด้วยผาลสาม	 1	 ครั้ง	

ตากดินทิ้งไว้ประมาณ	7-10	วัน	ไถพรวนด้วยผาลเจ็ด	1	ครั้ง	

แล้วยกร่องปลูก	ยกร่องให้มีระยะระหว่างร่อง	75-80	เซนติเมตร 

ระยะต้น	 25-30	 เซนติเมตร	 หยอดเมล็ด	 3-4	 เมล็ดต่อหลุม	

เมื่อข้าวโพดมีอายุประมาณ	14	วัน	ถอนแยกให้เหลือหลุมละ	

3	ต้น	การใส่ปุ๋ย	ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	15-15-15	อัตรา	50	กิโลกรัม

ต่อไร่	รองก้นหลุมก่อนปลูก	ข้าวโพดมีอายุ	20	วัน	ให้ปุ๋ยเคมี

สูตร	46-0-0	อัตรา	30	กิโลกรัมต่อไร่	โรยข้างต้นหรือข้างแถว	

แล้วพรวนกลบ	 การให้น้ำ	 โดยให้น้ำตามร่องทันทีหลังปลูก	

และหลังให้ปุ๋ยทุกครั้ง	 เก็บเกี่ยว	 18-20	 วัน	 หลังออกไหม		 

50	เปอร์เซ็นต์	

	 4.6	การบันทึกข้อมูล	

	 -	ข้อมูลด้านกายภาพ	ได้แก่	ลักษณะพื้นที่	ดิน	น้ำ	

	 -	 ข้อมูลชีวภาพ	 ได้แก่	 ข้อมูลการระบาดของโรค–	

แมลงศัตรูพืช	ผลผลิต		

	 -	ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์	ได้แก่	ต้นทุนการผลิต	

รายได้	รายได้สุทธิ		

	 -	 ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีระบบการปลูกพืช

ของเกษตรกร	

	 -	ปัญหา	อุปสรรคในการจัดทำแปลงทดสอบ	

	 4.7.	การวิเคราะห์ข้อมูล	

	 -	วันปลูก	วันออกดอก	วันเก็บเกี่ยว	

	 -	วันปฏิบัติการดูแลรักษาต่างๆ	

	 -	องค์ประกอบผลผลิต	และผลผลิต	

	 -	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	ในระหว่างปฏิบัติการ		

	 -	 ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยี	 สรุประดมความ

คิดเห็นของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ	 โดยการสัมภาษณ์	

แบบสอบถาม	และเสวนากลุ่ม 

ผลการศึกษา

1. ด้านเกษตรศาสตร์ 

	 1.1	ผลผลิต	 พบว่า	 ระบบการปลูกพืช	 ข้าว-ข้าว

นาปรัง	 ได้ผลผลิต	 มีค่าระหว่าง	 810-875	 กิโลกรัมต่อไร่

ผลผลิตเฉลี่ย	 เท่ากับ	 840	 กิโลกรัมต่อไร่	 ในขณะที่ระบบ	 

การปลูกพืช	 ข้าว-ข้าวโพดฝักสดให้ผลผลิต	 มีค่าระหว่าง	

1,550-2,000	 กิโลกรัมต่อไร่	 ผลผลิตเฉลี่ย	 เท่ากับ	 1,800	

กิโลกรัมต่อไร่	 สำหรับระบบการปลูกพืช	 ข้าว-ถั่วลิสงพันธุ์	 

ไทนาน	 9	 ได้ผลผลิตมีค่าระหว่าง	 250-300	 กิโลกรัมต่อไร่	

ผลผลิตเฉลี่ย	เท่ากับ	280	กิโลกรัมต่อไร่	(ตารางที่	1)	

ตารางที่ 1		ผลผลิต	และราคาขายผลผลิต	แปลงทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนา	จังหวัดอำนาจเจริญ	

เกษตรกรร่วมทดสอบ 
ผลผลิต (กก./ไร่) ราคาขาย(บาท/กก.) 

ข้าวนาปรัง ถั่วลิสง ข้าวโพด ข้าวนาปรัง ถั่วลิสง ข้าวโพด 

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

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

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

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

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

เฉลี่ย 840 280 1,800 9 30 5 

2. ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

	 2.1	ต้นทุนการผลิต	 พบว่า	 ระบบการปลูกข้าว-ข้าว

นาปรัง	 เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังระหว่าง		 

3,700-4,300	บาทต่อไร่	มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ	4,000	บาทต่อไร่	

ในระบบการปลูก	 ข้าว-ถั่วลิสง	 เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต	 

ระหว่าง	 2,200-2,345	 บาทต่อไร่	 มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ		 

2,280	บาทต่อไร่	ในขณะที่ระบบการปลูกข้าว-ข้าวโพดฝักสด	

เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตระหว่าง	 2,355-2,700	 บาทต่อไร่	

มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ	2,500	บาทต่อไร่	(ตารางที่	2)	
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 2.2 รายได้และราคาขายผลผลิต	พบว่า	ระบบการ

ปลูกพืชข้าว-ข้าวนาปรัง	 เกษตรกรมีรายได้ระหว่าง	 3,700	 –	

4,300	 บาทต่อไร่	 และเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกข้าว

นาปรังเฉลี่ยเท่ากับ	 4,000	 บาทต่อไร่	 (ข้าวนาปรัง	 กก.ละ		 

9	 บาท)	 ซึ่งจะเห็นว่าราคาขายข้าวนาปรังค่อนข้างต่ำเมื่อ

เปรียบเทียบกับราคาขายข้าวนาปี	 (ข้าวนาปี	กก.ละ	12	 -13	

บาท)	 ในขณะที่ระบบการปลูกพืชข้าว	–	ถั่วลิสง	 เกษตรกรมี

รายได้จากการขายถั่วลิสงระหว่าง	8,400	–	9,000	บาทต่อไร่	

เกษตรกรมีรายได้จากการขายถั่วลิสงเฉลี่ย	 เท่ากับ	 8,400	

บาทต่อไร่	(ถั่วลิสง	ราคาขาย	กก.ละ	30	บาท)	สำหรับระบบ

การปลูกพืชข้าว-ข้าวโพดฝักสด	 เกษตรกรมีรายได้จาก	 

การขายข้าวโพดข้าวเหนียวระหว่าง	 7,750	 –	 10,000	 บาท

ตารางที่ 2	 ต้นทุนการผลิต	และรายได้	แปลงทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนา	จังหวัดอำนาจเจริญ	

เกษตรกรร่วมทดสอบ 
ต้นทุนการผลิต(บาท/ไร่) รายได้(บาท/ไร่) 

ข้าวนาปรัง ถั่วลิสง ข้าวโพด ข้าวนาปรัง ถั่วลิสง ข้าวโพด 

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

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

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

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

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

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

ต่อไร่	 เกษตรกรมีรายได้จากการขายข้าวโพดฝักสดเฉลี่ย

เท่ากับ	9,000	บาทต่อไร่	 (	ข้าวโพดฝักสด	ราคาขาย	กก.ละ	

5	บาท)	(ตารางที่	1)	(ตารางที่	2)	

 2.3 ผลตอบแทนที่ได้รับ	 พบว่า	 ระบบการปลูกพืช

ข้าว	 –	 ข้าวโพดฝักสด	 ได้รับผลตอบแทนสูงสุด	 มีค่าเฉลี่ย	

6,500	 บาทต่อไร่	 มีค่าผลตอบแทนที่ได้รับระหว่าง	 5,225	 -	

7,300	บาทต่อไร่	รองลงเป็นระบบการปลูกพืชข้าว	–	ถั่วลิสง

ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย	6,120	บาทต่อไร่	มีค่าผลตอบแทนที่ได้

รับระหว่าง	5,195	–	6,750	บาทต่อไร	่และระบบข้าว-ข้าว	ให้

ผลตอบแทนเฉลี่ย	3,560	บาทต่อไร่	มีค่าผลตอบแทนที่ได้รับ

ระหว่าง	3,140	–	4,025	บาทต่อไร่	(ตารางที่	3)	

ตารางที่ 3 ผลตอบแทน	และผลตอบแทน/ค่าใช้จ่ายการลงทุน	(BCR)	แปลงทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนา	จังหวัดอำนาจเจริญ 

เกษตรกรร่วมทดสอบ
ผลตอบแทน(บาท/ไร่) ผลตอบแทน/ค่าใช้จ่ายการลงทุน(BCR)

ข้าวนาปรัง ถั่วลิสง ข้าวโพด ข้าวนาปรัง ถั่วลิสง ข้าวโพด

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

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

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

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

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

เฉลี่ย 3,560 6,120 6,500 1.90 3.49 3.62
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ตารางที่ 4	 ค่าเฉลี่ยผลผลิต,	 ราคาขาย,	 ต้นทุนการผลิต,	 รายได้,	 ผลตอบแทน	 และค่า	 BCR	 แปลงทดสอบระบบการปลูกพืช	 

	 	 หลังนา	จังหวัดอำนาจเจริญ	

กรรมวิธี 
ผลผลิตน้ำหนักสด ราคาขาย รายได้ ต้นทุน ผลตอบแทน 

ค่า BCR 
(กก./ไร่) (บาท/กก.) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

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

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

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

3. ด้านการยอมรับเทคโนโลยี	 พบว่า	 เกษตรกรยอมรับ

ระบบข้าว	 –	 ข้าวโพดฝักสด	 เป็นลำดับที่	 1	 รองลงมาได้แก่

ระบบข้าว	–	ข้าว	และระบบข้าว	–	ถั่วลิสง	ตามลำดับ	ต่อมา

ได้มีการขยายผลระบบการปลูกข้าว	 –	 ข้าวโพดฝักสด	 ไปที่

เขตพื้นที่ชลประทานบ้านโคกท่าโพธิ์	 ตำบลคำพระ	 อำเภอ

หัวตะพาน	จังหวัดอำนาจเจริญ	

วิจารณ์และสรุปผล

	 จากผลการทดสอบระบบการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่

ชลประทานบ้านหนองปลิง	 ตำบลดอนเมย	 อำเภอเมือง	

จังหวัดอำนาจเจริญ	 พบว่าข้าวโพดฝักสดสามารถสามารถ

ปลูกในนาได้สอดคล้องกับสันติ	 (2544)	 ที่กล่าวไว้ว่าดินนา

เมื่อนำมาปลูกข้าวโพดฝักสด	 จะต้องปรับสภาพการระบาย

น้ำโดยการยกร่องดินก่อน	 เพื่อให้พ้นระดับน้ำจึงจะใช้ปลูก

ข้าวโพดได้ดี	 ซึ่งการปฏิบัติของเกษตรผู้เข้าร่วมทดสอบก็มี

การยกร่องดิน	 ทำให้ไม่มีผลกระทบจากน้ำท่วมขัง	 ช่วงเวลา

ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดฝักสดในนา	 คือ	 ธันวาคม	 -	

กุมภาพันธ์	 ตลาดมีความต้องการสูง	 และพบว่าผลผลิตข้าว

โพดฝักสดให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด	 6,500	 บาทต่อไร่	 จาก

การสอบถามความคิดเห็นเกษตรกร	พบว่าทุกคนพอใจ	

	 ในการปลูกข้าวโพดฝักสดหลังจากการปลูกข้าว	

เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้น	 ใช้น้ำในการผลิตน้อง	 ไม่เสี่ยงต่อ

แมลงศัตรูพืช	 และได้ปุ๋ยพืชสดจากการไถกลบต้นข้าวโพด	

ต่อมาจึงได้ขยายผลระบบการปลูกพืชข้าว-ข้าวโพดฝักสดไป

ยังเขตพื้นที่ชลประทานบ้านโคกท่าโพธิ์	ตำบลคำพระ	อำเภอ

หัวตะพาน	จังหวัดอำนาจเจริญ	
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บทคัดย่อ

 การผลิตผักในระบบอินทรีย์	 ผักปลอดสารพิษ	 และผักปลอดภัย	 นับเป็นระบบเกษตรทางเลือกที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่

ต่างกัน	 ให้ผลผลิตที่สะอาดและปลอดภัยต่างกัน	 ซึ่งผลตอบแทนของแต่ละระบบยังไม่มีการศึกษาให้เห็นอย่างชัดเจน	 งานวิจัยนี้

จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์	 โดยเน้นต้นทุนจากการใช้แรงงานครัวเรือน	 โดยเก็บข้อมูล

จาก	 386	ฟาร์ม	 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	 จากฟาร์มของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์	 ผักปลอดสารพิษ	ผักปลอดภัย	 และรวมผัก

ทั่วไปเพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบ	ผลการศึกษาพบว่าการผลิตผักในระบบเกษตรทางเลือกนั้น	 เมื่อนำต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการใช้

แรงงานครัวเรือนและปัจจัยการผลิตที่ผลิตเองมาใช้ในการวิเคราะห์	 พบว่า	 พืชผักในระบบอินทรีย์และระบบปลอดสารพิษให้ผล

ตอบแทนต่ำกว่าพืชผักทั่วไป	 อย่างไรก็ตาม	 จากการวิเคราะห์ในกรณีไม่รวมค่าเสียโอกาสของแรงงานและปัจจัยการผลิตพบว่า	

พืชผักในระบบอินทรีย์และปลอดสารพิษ	 ให้ผลตอบแทนสูงกว่าพืชผักทั่วไปถึงร้อยละ	 30	 ส่วนผักปลอดภัยให้ผลตอบแทนสุทธิ

เหนือต้นทุนเงินสดไม่ต่างจากผักทั่วไป	 ซึ่งผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของระบบการผลิตพืชผักที่สะอาด	 ปลอดภัย	

มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม	และมีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่	รวมถึงการใช้แรงงานในครัวเรือน	

คำสำคัญ :		ผักอินทรีย์	/	ผักปลอดสารพิษ	/	ผักปลอดภัย	/	ผลตอบแทน	/	เกษตรทางเลือก	

ABSTRACT
	 Organic,	 pesticide	 free	 and	 safe	 use	 vegetable	 farming	 systems	 are	 considered	 as	 alternative	 farming	
systems.	The	three	vegetable	farming	systems	have	different	technologies.	The	produces	from	the	different	farming	
systems	have	different	 ‘clean	and	safe’	 levels.	Economic	returns	of	 the	 three	vegetable	 farming	systems	are	still	a	
question.	Thus	 in	 this	study,	economic	 returns	of	 the	 three	vegetable	 farming	systems	were	estimated.	Farm-level	
data	of	organic,	pesticide	 free,	safe	use	vegetable	 farming	were	collected	 from	377	 farms	 in	Chiang	Mai	province.	
Conventional	vegetable	 farming	was	also	collected	as	a	benchmark	of	 the	study.	The	 results	 found	 that	vegetable	
production	net	incomes	included	the	opportunity	costs	from	household	labour	and	household	inputs	show	that	organic	
and	pesticide	 free	vegetable	 farms	have	 lower	net	 incomes	 than	 that	 from	conventional	 farms.	Safe	use	vegetable	
farming	systems	show	similarity	to	conventional	farms.	Conversely,	when	the	opportunity	costs	are	excluded	from	the	
analysis,	 organic	 and	 pesticide	 free	 vegetable	 farms	 gain	 30	 per	 cent	 net	 income	 over	 that	 from	 safe	 use	 and	
conventional	 farms.	 The	 results	 could	 reflect	 potential	 of	 alternative	 farming	 systems	 in	 supplying	 clean	 and	 safe	
produces,	supporting	the	environments	and	absorbing	household	labours.	

Keywords :	Organic	/	Pesticide	Free	/	Safe	Use	/	Alternative	Farming	/	Economic	Returns	
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บทนำ

	 จากปัญหาในตลาดส่งออก	 กระแสความตระหนัก

ด้านความปลอดภัยจากอาหารต่อสุขภาพของผู้บริโภคและ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีเกษตร	 ได้นำมา

สู่ประเด็นด้านความปลอดภัยทางอาหารในประเทศไทย	 และ

มีการส่งเสริมให้เกษตรกรนำวิธีปฏิบัติที่มีผลต่อการลด	 

การใช้สารเคมี	 เช่น	การใช้น้ำหมักชีวภาพ	การใช้ปุ๋ยอินทรีย์	

และการปลูกพืชผสมผสาน	 ในขณะที่เกษตรอินทรีย์เป็นที่

ยอมรับในระดับนานาชาตินั้น	ในประเทศไทยเองเพื่อให้บรรลุ

ถึงความปลอดภัยทางด้านอาหาร	 ได้มีการพัฒนาและ	 

ส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรที่นำไปซึ่งความปลอดภัย

ของการผลิต	 และสอดคล้องกับแนวทางเกษตรยั่งยืน	 เช่น	

ระบบผักอินทรีย์	 ระบบผักปลอดสารพิษ	 และระบบผัก

ปลอดภัย		

	 การผลิตผักในระบบอินทรีย์นับเป็นระบบการผลิตที่

นำไปสู่ผลิตที่มีระดับความสะอาดและปลอดภัยสูงสุด	 และ	 

ยังไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	 เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมี

ประกอบ	 ทั้งในการจัดการธาตุอาหารและการป้องกันและ

กำจัดศัตรูพืช	 การทำเกษตรอินทรีย์สามารถแบ่งออกเป็น

สองระบบใหญ่ๆ	 คือ	 การทำเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า	 ซึ่งใช้

ระบบการผลิตที่อาศัยเทคโนโลยีการผลิต	 และมีการใช้ปัจจัย

การผลิตอินทรีย์ที่มีมาตรฐานคุณภาพจากโรงงานผลิต	การเลือก

ชนิดพืชปลูกตามความต้องการตลาด	 ในขณะที่ยังมีการผลิต

ในระบบที่ปฏิบัติตามแนวทางเกษตรยั่งยืน	ยึดหลักการพึ่งพิง

กันของธรรมชาติ	 ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในไร่นาของตนเอง	

และใช้ปัจจัยการผลิตที่ผลิตเอง	 หรือผลิตโดยกลุ่มเกษตรกร	

เกษตรกรในระบบนี้ส่วนใหญ่รวมตัวกันในกลุ่มเกษตรกรเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้	 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กร

อิสระเป็นพี่เลี้ยง	 การทำเกษตรอินทรีย์ในระบบนี้ส่วนใหญ่จะ

เป็นลักษณะสวนรอบบ้าน		

	 ระบบเกษตรปลอดสารพิษเป็นระบบผลิตพืชผักที่

ไม่มีการใช้สารเคมีประกอบในการกำจัดศัตรูพืช	 หากแต่ยัง

คงมีการใช้ปุ๋ยเคมีประกอบหลัก	 เช่น	 ยูเรีย	 ในการผลิต	 โดย

เฉพาะในระยะเริ่มต้นของการปลูกพืชผัก	 แม้ผลผลิตจาก

ระบบนี้นับว่ามีความปลอดภัยสูง	 แต่การใช้ปุ๋ยเคมีประกอบ

ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตและผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อม	

	 ระบบเกษตรปลอดภัย	 การผลิตในระบบนี้ยังมีการใช้

สารเคมีประกอบในกระบวนการผลิตทั้งในการจัดการธาตุ

อาหารและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช	 แต่มีการควบคุมการใช้

สารเคมีภายใต้เกษตรดีที่เหมาะสม	 (Good	 Agricultural	

Practices	:	GAP)		

	 การผลิตทั้งสามระบบมีการใช้ปัจจัยการผลิต	 และ

ความต้องการการจัดการที่แตกต่างกัน	 การผลิตในระบบ

อินทรีย์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้เกษตรปฏิบัติใน

แนวทางเกษตรยั่งยืน	 ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	เกษตรกรลดการพึ่งพิงจากภายนอก	อย่างน้อย

มีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน	 และมีส่วนที่เหลือไว้ขาย	 และ

มีรายได้ตลอดปี	 การทำเกษตรในระบบนี้เกษตรกรจำเป็น

ต้องใช้แรงงานสูง	 แม้จะมีการลดการพึ่งพิงปัจจัยภายนอก	

ต้นทุนการผลิตในระบบนี้น่าจะลดลงจากการลดลงของปัจจัย

การผลิต	 อย่างไรก็ตามเนื่องจากการผลิตในระบบนี้ต้องการ

การใช้แรงงานที่ค่อนข้างสูงในขั้นตอนการป้องกันกำจัดศัตรู

พืช	 ซึ่งผลตอบแทนของเกษตรกรมีแนวโน้มสูงขึ้น	 หากต้อง

นำต้นทุนแรงงานครัวเรือนเข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ต้นทุน

และผลตอบแทนของการทำการเกษตรในระบบนี้	 ผลตอบแทน

อาจต่ำ		

	 ในทางกลับกัน	 เกษตรในระบบปลอดภัยนั้นได้รับ

เลือกให้เป็นทางออกที่ตอบสนองต่อข้อกำหนดของตลาด	 

ในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของผลผลิต	 เนื่องจาก

ผลผลิตจากระบบนี้ควรจะมีผลิตภาพสูงเนื่องจากความเสียหาย

จากโรคแมลงมีน้อย	 หากแต่ต้นทุนจากปัจจัยการผลิตจาก

ภายนอก	 เช่น	ปุ๋ยเคมีประกอบ	และสารเคมีประกอบสำหรับ

ป้องกัน	 และกำจัดศัตรูพืชที่ยังมีสูงนั้น	 น่าจะส่งผลให้ผล

ตอบแทนของการผลิตผักในระบบนี้สูงตามไปด้วย	ส่วนเกษตร

ในระบบปลอดสารพิษนั้นถูกจัดอยู่ระหว่างเกษตรอินทรีย์

และเกษตรปลอดภัย	 ผลผลิตในระบบนี้คาดว่าจะมีความเสีย

หายระดับหนึ่ง	 แต่น้อยกว่าในระบบเกษตรอินทรีย์	 แต่ยัง	 

มีต้นทุนจากปัจจัยภายนอก	 และมีการใช้แรงงานสูง	 ทั้งนี้	 

ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับจากการผลิตทั้งสามระบบยังไม่

ชัดเจน		

	 การศึกษาในด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิต

ผักทั่วไป	 หรือในระบบทางเลือกส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็น

รายพืช	 เช่น	 งานของ	 เลอสัณห์	 มูฮำหมัดอารี	 และวรทัศน์	

อินทรัคคัมพร	 (2552)	 บุญส่ง	 เอกพงษ์	 และคณะ	 (2552)	

และมนตรี	อิสรไกรศีล	(2552)	ซึ่งยังไม่ครอบคลุมการผลิตทั้ง

ระบบฟาร์มผักของเกษตรกร	 เนื่องจากการผลิตผักในระบบ

เกษตรทางเลือกนั้น	 เกษตรกรผลิตพืชผักหลากหลายและมี
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การหมุนเวียนผักทั้งปี	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบที่เกษตรกรเลือก

ผลิต	อย่างไรก็ตาม	การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิต

ผักในระบบทางเลือก	โดยศึกษาทั้งระบบฟาร์มได้มีการศึกษา

โดย	สุดใจ		จงวรกิจวัฒนา	(2545)	ในพื้นที่เขตติดต่อระหว่าง

จังหวัดกาญจนบุรี	 และสุพรรณบุรี	 ซึ่งได้มีการวิเคราะทั้ง

ต้นทุนเงินสดและไม่เป็นเงินสด	 อย่างไรก็ตาม	พื้นที่จังหวัด

กาญจนบุรีมีความแตกต่างจากพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือใน

ด้านระบบการผลิต	 ซึ่งยังมีการใช้แรงงานครัวเรือนเป็นหลัก

ในการผลิต	 และในบางพื้นที่ยังมีการใช้แรงงานแลกเปลี่ยน	

ทั้งนี้แรงงานนับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตผักในระบบ

ทางเลือก	 ทั้งนี้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตร์ของการผลิตผักในระบบทางเลือกในปัจจุบันจะ

สะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับอย่างแท้จริง

จากการเลือกทำการผลิตผักอินทรีย์	 ผักปลอดสารพิษ		 

ผักปลอดภัย	 และผักทั่วไปได้	 รวมถึงประโยชน์เพื่อการส่ง

เสริมด้านการผลิตผักในระบบทางเลือก	

วัตถุประสงค์ 

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงผล

ตอบแทนที่แท้จริงจากการทำการเกษตรในระบบที่เกษตร

ทางเลือก	โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้	

	 1.	 เพื่อศึกษาถึงต้นทุนและผลตอบแทนจากการ

ผลิตผักในระบบเกษตรสะอาดและปลอดภัย	 โดยแสดงให้	 

ถึงต้นทุนที่เป็นเงินสดและต้นทุนจากการใช้แรงงานของ	 

ครัวเรือน	

	 2.	 เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตผัก

ในระบบสะอาดและปลอดภัยและวิเคราะห์ถึงผลตอบในการ

ทำงานของแรงงานครัวเรือน	

วิธีการศึกษา

	 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากการสัมภาษณ์ข้อมูล

จากเกษตรกรผู้ปลูกผักในเชียงใหม่	 และจังหวัดใกล้เคียง	

จำนวน	 386	 ราย	 โดยเป็นผู้ปลูกผักอินทรีย์	 (OV)	 106	 ราย	

เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ	 (PFV)	 89	 รายเกษตรกร	 

ผู้ปลูกผักปลอดภัย	 (SUV)	 91	 ราย	 และเกษตรกรผู้ปลูกผัก

ทั่วไป	(CV)	100	ราย	ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการสัมภาษณ์

ผู้เป็นหลักในการทำเกษตรของครัวเรือน	

	 ข้อมูลการผลิตผักในรอบปี	 2550/2551	 ทั้งด้าน

ผลผลิตและต้นทุน	ถูกนำมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีสถิติเชิงพรรณนา 

และวิธีต้นทุน	 ผลตอบแทน	 (Gross	margin)	 โดยนำค่าเสีย

โอกาสจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้	 หรือมีในครัวเรือน	

ร่วมในการวิเคราะห์	 เช่น	 แรงงานครัวเรือน	 สารอินทรีย์	 

ทางเลือก	และปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเองในครัวเรือน	

ผลการศึกษา

ข้อมูลพื้นที่ครัวเรือน และระบบผลิต 

	 กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพทำเกษตรเป็นอาชีพหลัก		 

โดยเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกผักขนาดเล็ก	 อยู่ที่	 1.3	 1.5	 4.6	

และ	 4	 ไร่ต่อครัวเรือน	 สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์	

ปลอดสารพิษ	 ผักปลอดภัย	 และแบบทั่วไป	 เกษตรกรผู้ปลูก

ผักอินทรีย์มีการปลูกผักอินทรีย์ในระบบสวนผสมโดยมีพืชที่

หลากหลาย	 และมีการปลูกผักระยะสั้น	 และผักระยะยาว	

แทรกในพื้นที่	 โดยสลับกันตามความเหมาะสมของช่วงเวลา

ผลิต	 เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์บางส่วนปลูกผักแบบสมัยใหม ่

ที่มีระบบผักหมุนเวียนหลากหลายชนิดในรอบปี	 แต่แยก

แปลงผักออกจากพืชอื่นๆ	 ผักระยะที่นำมาหมุนเวียน	 เช่น	

บล็อกโคลี	 ผักชี	 ผักกวางตุ้ง	 กะหล่ำปลี	 กะหล่ำดอก	 ผักบุ้ง	

เป็นต้น	 ผักเมืองหนาว	 เช่น	 กะหล่ำปลี	 บล๊อกโคลี	 แครอท	

สลัด	 ผักกาดแก้ว	 นั้นเป็นที่นิยมปลูกในฤดูหนาวในพื้นที่ลุ่ม	

เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง	 ผักที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาว	

เช่น	มะเขือ	พริก	ถั่วฝักยาว	ก็เป็นพืชที่นิยมนำมาผสมผสาน

กับผักชนิดอื่นๆ	 ในพื้นที่	 เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ		 

มีการใช้สารทางเลือกเพื่อเพิ่มธาตุอาหารสูงที่สุด	 แต่ยังคงมี

การใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี	 ในขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย	

และเกษตรทั่วไป	 ได้มีการใช้ปุ๋ยทางเลือกด้วยเช่นกันโดยมี

ถึงร้อยละ	30	เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยคอกมีถึงร้อยละ	36	โดยเฉลี่ย	

ส่วนการใช้สารทางเลือกเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนั้น	 

พบว่าใช้มากในฟาร์มอินทรีย์	และปลอดสารพิษ		

ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผักในระบบเกษตร

ทางเลือก 

	 การผลิตผักทั้งสี่ระบบแตกต่างกันไปตามการใช้

วัตถุดิบทางการเกษตรและการใช้แรงงาน	 การผลิตในระบบ

ทางเลือก	โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์	และเกษตรปลอดสารพิษ

นั้นนับเป็นระบบที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่พึ่งพาการนำเข้า

ต่ำสุด	 ปัจจัยที่นำเข้าที่สำคัญคือ	 ปุ๋ยเคมีและสารเคมี	 การใช้

สารทางเลือกหรือการปฏิบัติ เชิงทางเลือกถูกนำมาใช้	 

เพื่อการจัดการธาตุอาหารและการควบคุมศัตรูพืช	 โดยมี	 

การสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลิต
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

สารทางเลือกเหล่านั้นโดยมีทั้งการจัดอบรม	 การให้การ

สนับสนุนวัตถุดิบเพื่อผลิต	 หรือการแจกจ่ายสารทางเลือก

เพื่อให้เกษตรกรทดลองผลิต	 ซึ่งโดยการคำนวณต้นทุนและ

ผลตอบแทนทั่วไปได้มองข้ามค่าเสียโอกาสของต้นทุนเหล่านี้	

ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ได้รวมเข้ามาสู่ระบบต้นทุน	 รวมถึง

แรงงานของเกษตรกรผู้ทำฟาร์มหรือแรงงานแลกเปลี่ยนใน

ทางทำเกษตร	 เนื่องจากหากเกษตรกรไม่ทำการผลิตผักทาง

เลือกเหล่านี้แล้วเกษตรกรสามารถที่จะใช้เวลาเหล่านั้นใน

การทำการผลิตพืชชนิดอื่น	หรือทำงานนอกฟาร์มได้	

	 จากการวิเคราะห์ต้นทุนเงินสดต่อไร่จากการผลิตผัก

ทั้งสี่ระบบพบว่าสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์และผัก

ปลอดสารพิษมีค่าใช้จ่ายจากเมล็ดพันธุ์สูงที่สุด	 รองลงมาคือ	

การจัดการธาตุอาหาร	 และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช	 โดย

สำหรับเกษตรผู้ปลูกผักอินทรีย์นั้น	 ต้นทุนเงินสดส่วนใหญ่

อยู่ที่การใช้สารทางเลือกในการกำจัดศัตรูพืช	 ซึ่งพบในกลุ่ม

ของเกษตรกรที่ปลูกผักเพื่อการค้าหรือทำเกษตรในระบบ

สมัยใหม่	 ในขณะที่สำหรับเกษตรกรที่ทำเกษตรปลอดสาร

พิษนั้นจะใช้ต้นทุนเงินสดสูงในปุ๋ยทางเลือกและปุ๋ยเคมี	 ส่วน

ทางด้านเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยและผักทั่วไปนั้นพบว่า	

ค่าใช้จ่ายในต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ที่ปุ๋ยเคมี	 (Table	 1)	 ซึ่งจาก

การพิจารณาเฉพาะต้นทุนเงินสดนี้พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกผัก

ทางเลือกมีต้นทุนเงินสดต่อไร่ที่ต่ำกว่าการปลูกผักในระบบ

ทั่วไป	คือ	7,190	10,956	13,238	และ16,155	บาท	สำหรับ

ผักอินทรีย์	 ผักปลอดสารพิษ	 ผักปลอดภัย	 และผักทั่วไป		 

ตามลำดับ	 (Table	 1)	 โดยเมื่อคิดผลตอบแทนเฉพาะเงินสด

พบว่า	ในพื้นที่	1	ไร่	การผลิตผักปลอดสารพิษ	และผักอินทรีย์

ให้ผลตอบแทนเงินสดที่ดีกว่าผักทั่วไปถึงประมาณ	ร้อยละ	46 

ผักปลอดสารพิษให้ผลตอบแทนดีกว่าผักทั่วไปถึงร้อยละ	 54	

ส่วนผักปลอดภัยให้ผลตอบแทนเงินสดต่อไร่ที่ใกล้เคียงกับ

ผักทั่วไป	 ซึ่งผลตอบแทนเงินสดเหนือต้นทุนการผลิตจาก

การการปลูกผักอินทรีย์	 ผักปลอดสารพิษ	 ผักปลอดภัย	 และ

ผักทั่วไป	เท่ากับ	42,480	44,734	28,852	และ	29,042	บาท	

ตามลำดับ	(Table	1)	อย่างไรก็ตาม	การผลิตผักในระบบทาง

เลือกส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งใน

ด้านการผลิตและการตลาด	 โดยในการจัดการตลาดส่วนใหญ่

แล้วเกษตรกรได้เข้ามีส่วนร่วมในการกระจายสินค้าและ

จำหน่ายสินค้าในตลาดพิเศษ	 (Niche	Market)	 ซึ่งทำให้เกิด

ต้นทุนทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดในการจัดการตลาด	

ซึ่งพบว่าต้นทุนเงินสดจากการทำการตลาดของผลผลิต	1	ไร่

นั้นมีต้นทุนสูงถึง	3,656	และ	3,520	บาท	สำหรับผักอินทรีย์

และผักปลอดสารพิษ	 ตามลำดับ	 โดยเมื่อนำค่าใช้จ่ายการ

ตลาดเข้าร่วมในการคิดต้นทุนและผลตอบแทนเงินสด

ทั้งหมด	 พบว่าผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดของผัก

อินทรีย์	 และผักปลอดสารพิษสูงกว่าผักทั่วไปอยู่	 ร้อยละ	 37	

และร้อยละ	45	ตามลำดับ	(Table	1)	

	 อย่างไรก็ตามการประมาณต้นทุนและผลตอบแทน

การผลิตนั้น	 ต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดจากค่าเสียโอกาสของ	 

การใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานควรต้องถูกนำมาพิจารณา

ร่วมด้วย	 โดยต้นทุนค่าเสียโอกาสที่นำเข้ามาพิจารณาใน	 

การศึกษานี้	 คือ	 ต้นทุนค่าเสียโอกาสของปัจจัยการผลิตที่	 

รับมาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 และต้นทุนแรงงาน	 ในต้นทุนค่า

เสียโอกาสของปัจจัยที่ได้เปล่า	 และจากการรวมกลุ่มกันผลิต

ของเกษตรกรนั้น	 คิดค่าเสียโอกาสโดยใช้ราคาของวัตถุดิบ

ชนิดนั้นๆ	 ในท้องตลาดในพื้นที่	 ส่วนแรงงานครัวเรือนหรือ

แรงงานแลกเปลี่ยนได้ใช้ค่าเสียโอกาสแรงงานจากการใช้	 

ค่าจ้างในพื้นที่เข้ามาใช้ในการคำนวณ	 ซึ่งจากการคำนวณ

ต้นทุนและผลตอบแทนโดยคิดค่าเสียโอกาสนี้พบว่าเกษตรกร

ผู้ปลูกผักอินทรีย์	 และผักปลอดสารพิษมีต้นทุนต่อไร่ทั้ง	 

จากการผลิตและการตลาดสูงถึง	 55,193	 และ	 76,144	 บาท	

ตามลำดับ	 โดยคิดเป็นต้นทุนการผลิต	 45,702	 และ65,686	

บาท	 และต้นทุนการตลาดอยู่ที่	 9,490	 และ	 10,458	 บาท	

สำหรับผักอินทรีย์และผักปลอดสารพิษ	 ส่วนผักปลอดภัยนั้น

มีต้นทุนและผลตอบแทนใกล้เคียงกับผักทั่วไป	 โดยมีต้นทุน

การผลิตและการตลาด	 อยู่ที่	 34,853	 และ	 38,555	 บาท		 

โดยเป็นต้นทุนการผลิตเท่ากับ	 33,104	 และ	 37,093	 บาท	

และต้นทุนการตลาดเท่ากับ	 1,748	 และ	 1,461	 สำหรับ	 

ผักปลอดภัย	 และผักทั่วไปตามลำดับโดยเมื่อคำนวณผล

ตอบแทนเหนือต้นทุนการผลิตพบว่า	 เกษตรกรในระบบ	 

ผักปลอดสารพิษขาดทุนจากการผลิตเท่ากับ	 9,995	 บาท	

ส่วนเกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์	 ได้กำไรเพียง	 3,968	 บาท	

ส่วนเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัย	และผักทั่วไปมีกำไรเท่ากับ	

8,986	 และ	 8,104	 บาท	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อนำต้นทุน	 

การตลาดเข้ามาร่วมในการคำนวณพบว่าการปลูกผักอินทรีย์	

และผักปลอดสารพิษขาดทุนจากการผลิตเท่ากับ	5,522	และ	

20,453	 บาทต่อไร่	 ส่วนผักปลอดภัยและผักทั่วไปนั้นมีกำไร

เท่ากับ	 7,238	 และ	 6,642	 บาท	 (Table	 1)	 ต้นทุนและผล

ตอบแทนที่ได้จากการศึกษานี้แตกต่างจากงานของ	 สุดใจ	

จงวรกิจวัฒนา	 (2545)	 โดยในการผลิตผักอินทรีย์นั้นในพื้นที่
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ตารางที่ 1  ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผักจำแนกตามระบบการผลิต	(บาทต่อไร่) 

 รายการ  

ระบบการผลิต 
เฉลี่ย 

ทุกฟาร์ม 
OV PFV SUV CV 

(n=106) (n=89) (n=91) (n=100) 

พื้นที่ปลูกผัก	(ไร่) 	 1.33	 	 1.52	 	 4.64	 	 4.01	 	 2.85	
จำนวนชนิดผัก 	 7.1	 	 8.5	 	 3.5	 	 3.1	 	 5.5	
มูลค่าผลผลิตผัก   49,671.4  55,690.8  42,091.6  45,197.9  48,129.1 
ต้นทุนการผลิต      
	 เมล็ดพันธุ์ 	 3,054.2	 	 2,009.2	 	 1,555.9	 	 2,652.0	 	 2,357.9	
	 ปุ๋ยเคมี 	 0.0	 	 1,905.1	 	 5,275.7	 	 6,979.9	 	 3,486.6	
	 ปุ๋ยอินทรีย์ 	 1,692.6	 	 1,885.4	 	 910.3	 	 469.0	 	 1,236.5	
	 	 (ต้นทุนเงินสด) 	 (745.3)	 	 (1,042.4)	 	 (522.8)	 	 (411.5)	 	 (675.3)	
	 	 (ต้นทุนไม่เป็นเงินสด) 	 (947.3)	 	 (843.0)	 	 (387.5)	 	 (57.4)	 	 (561.2)	
	 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 	 0.0	 	 0.0	 	 1,236.1	 	 2,298.8	 	 886.1	
	 สารทางเลือกกำจัดศัตรูพืช 	 1,961.6	 	 1,583.5	 	 107.1	 	 72.9	 	 950.1	
	 	 (ต้นทุนเงินสด) 	 (1,028.5)	 	 (63.8)	 	 (31.2)	 	 (6.6)	 	 (306.9)	
	 	 (ต้นทุนไม่เป็นเงินสด) 	 (80.1)	 	 (1,252.0)	 	 (25.7)	 	 (17.0)	 	 (90.7)	
	 ปุ๋ยมูลสัตว์ 	 684.9	 	 551.0	 	 1,047.8	 	 247.4	 	 625.1	
	 	 (ต้นทุนเงินสด) 	 (610.4)	 	 (417.0)	 	 (1,042.9)	 	 (243.2)	 	 (571.4)	
	 	 (ต้นทุนไม่เป็นเงินสด) 	 (74.5)	 	 (134.0)	 	 (4.9)	 	 (4.2)	 	 (53.7)	
 สารบำรุงพืช	(ทางเลือกหรือเคมี) 	 11.9	 	 119.8	 	 226.9	 	 190.5	 	 133.5	
	 พลังงาน:	น้ำมัน	ไฟฟ้า 	 87.3	 	 1,045.0	 	 535.1	 	 424.7	 	 501.0	
	 ค่าเช่าที่ดิน 	 20.8	 	 116.6	 	 62.8	 	 367.6	 	 142.8	
	 วัสดุอื่นๆ	เช่น	น้ำ	ฟาง 	 329.8	 	 85.4	 	 25.7	 	 147.8	 	 154.9	
	 ต้นทุนการใช้เครื่องจักร 	 104.0	 	 169.2	 	 259.7	 	 519.6	 	 263.4	
	 ต้นทุนแรงงาน 	 37,755.6	 	 56,216.0	 	 21,861.7	 	 22,723.1	 	 34,403.0	

ภาคเหนือมีต้นทุนสูงกว่าในจังหวัดกาญจนบุรี	 ถึง	 สองเท่า	

ซึ่งผลการศึกษาที่แตกต่างกันนี้อาจเกิดจากปีการศึกษาที่

แตกต่างกันซึ่งสะท้อนให้เห็นต้นทุนที่ต่างกัน	 รวมถึงระบบ

การผลิตในสองพื้นที่ที่แตกต่างกันด้วย	 ส่วนผักในระบบอื่นๆ	

เช่นผักในระบบปลอดสารพิษในการศึกษาของ	 สุดใจ	

จงวรกิจวัฒนา	 (2545)	 นั้นได้รวมผักปลอดภัยไว้ในระบบ	 

ผักปลอดสารพิษ	 ซึ่งในการศึกษานี้ได้แยกออกจากกัน	

เนื่องจากการใช้สารเคมีในระบบผักปลอดภัยทำให้เกิดความ

แตกต่างในการต้นทุนของผักปลอดสารพิษ	และผักปลอดภัย	

	 จะเห็นได้ว่าหากคิดต้นทุนค่าเสียโอกาสของการผลิต

ทั้งจากปัจจัยการผลิตและต้นทุนแรงงานครัวเรือนและ

แรงงานแลกเปลี่ยนนี้เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์และผัก

ปลอดสารพิษขาดทุนจากการผลิต	ทั้งนี้เนื่องจากในการผลิต

และการตลาดระบบผักอินทรีย์และปลอดสารพิษนั้นมีการใช้

แรงงานสูงมาก	 ถึง	 346	 และ	 428	 วันงาน	 ในขณะที่ผัก

ปลอดภัยและผักทั่วไปมีการใช้แรงงานเพียง	 164	 และ	 158	

วันงาน	หรืออาจกล่าวได้ว่าการใช้แรงงานในระบบผักอินทรีย์

และผักปลอดสารพิษสูงกว่า	 ผักทั่วไปถึงร้อยละ	 115	 และ	

170	 ส่วนผักปลอดภัยใช้แรงงานสูงกว่าผักทั่วไปเพียงร้อยละ	

3	เท่านั้น	

	 จากกรณีของการใช้แรงงานในครัวเรือนเกษตรใน

การทำการผลิตผักในระบบเกษตรทางเลือกนี้แม้ว่าในทาง

เศรษฐศาสตร์เป็นส่วนที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและ

สุดท้ายการผลิตนี้ถือว่าไม่มีกำไรจากการผลิต	 อย่างไรก็ตาม

หากไม่รวมต้นทุนแรงงานครัวเรือนในการคำนวณต้นทุน	 

พบว่า	 การปลูกผักอินทรีย์	 ผักปลอดสารพิษ	 ผักปลอดภัย	

และผักทั่วไปมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดอยู่ที่	 37,722	

39,984	 27,501	 และ	 28,211	 ตามลำดับซึ่งนับเป็นผล

ตอบแทนที่เกษตรกรได้รับจากการใช้แรงงานในครัวเรือน	ซึ่ง

หากพิจารณาจากแรงงานที่ใช้มากกว่าการใช้แรงงานใน	 

การผักทั่วไปอยู่มาก	 หากแต่การใช้แรงงานในการผลิต	 

ผักอินทรีย์และผักปลอดสารพิษส่วนใหญ่เป็นการใช้แรงาน

ครัวเรือน	และมีการหมุนเวียนการใช้แรงงานทั้งปี	
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วิจารณ์ผล

 ในการคำนวณต้นทุนและผลตอบแทนนี้แม้จะพบว่า

ผลิตภาพจากการใช้แรงงานในการผลิตผักอินทรีย์	 และผัก

ปลอดสารพิษจะต่ำโดยเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ	163	147	265	และ	

295	 บาทต่อวันงาน	 สำหรับผักอินทรีย์	 ผักปลอดสารพิษ		 

ผักปลอดภัยและ	 ผักทั่วไป	 ตามลำดับ	 หรือเมื่อรวมต้นทุน

จากการแรงงานร่วมในการคำนวณต้นทุนและผลตอบแทน

แล้วพบว่าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารพิษขาดทุนใน

การผลิตนั้น	 อย่างไรก็ตามหากเมื่อไม่รวมต้นทุนการใช้

แรงงานครัวเรือนเข้าร่วมในการผลิตผลตอบแทนในการผลิต

ผักในระบบเกษตรทางเลือกมีสูงกว่าผักทั่วไป	 โดยคิดเป็น

ร้อยละ	33	และ	41	 ในผักอินทรีย์และผักปลอดสารพิษ	ส่วน

ผักปลอดภัยนั้นให้ผลตอบแทนไม่แตกต่างจากผักทั่วไป	 ซึ่ง

หากพิจารณาในมุมบวกแล้วจะเห็นได้ว่า	 ในขณะที่ภาวะ

ที่มา	:	Prathanthip	Kramol	2011 

ตารางที่ 1  ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผักจำแนกตามระบบการผลิต	(บาทต่อไร่)	(ต่อ) 

 รายการ  

ระบบการผลิต 
เฉลี่ย 

ทุกฟาร์ม 
OV PFV SUV CV 

(n=106) (n=89) (n=91) (n=100) 

	 	 (ต้นทุนเงินสด)	 	 (345.6)	 	 (2,715.3)	 	 (2,413.8)	 	 (1,863.3)	 	 (1,771.1)	

	 	 (ต้นทุนไม่เป็นเงินสด)	 	 (37,409.9)	 	 (53,500.7)	 	 (19,447.8)	 	 (20,859.7)	 	 (32,631.9)	
ต้นทุนการผลิตรวม   45,702.6  65,686.1  33,104.7  37,093.3  45,141.0 
	 	 (ต้นทุนเงินสด)	 	 (7,190.7)	 	 (10,956.3)	 	 (13,238.8)	 	 (16,155.0)	 	 (11,803.4)	
	 	 (ต้นทุนไม่เป็นเงินสด)	 	 (38,511.9)	 	 (54,729.7)	 	 (19,865.9)	 	 (20,938.3)	 	 (33,337.6)	
ต้นทุนการตลาด   9,490.9  10,458.0  1,748.2  1,461.9  5,819.0 
	 	 (ต้นทุนเงินสด)	 	 (3,656.0)	 	 (3,520.7)	 	 (933.7)	 	 (752.7)	 	 (2,234.2)	
	 	 (ต้นทุนไม่เป็นเงินสด)	 	 (5,834.9)	 	 (6,937.3)	 	 (814.6)	 	 (709.2)	 	 (3,584.8)	
ต้นทุนทั้งหมด   55,193.5  76,144.1  34,853.0  38,555.3  50,960.1 
	 	 (เหนือต้นทุนเงินสด)	 	 (10,846.6)	 	 (14,477.0)	 	 (14,172.5)	 	 (16,907.8)	 	 (14,037.7)	
	 	 (เหนือต้นทุนไม่เป็นเงินสด)	 	 (44,346.8)	 	 (61,667.1)	 	 (20,680.5)	 	 (21,647.5)	 	 (36,922.4)	
รายรับสุทธิเหนือต้นทุนการผลิต   3,968.8  -9,995.2  8,986.9  8,104.6  2,988.1 
	 	 (เหนือต้นทุนเงินสด)	 	 (42,480.7)	 	 (44,734.5)	 	 (28,852.8)	 	 (29,042.9)	 	 (36,325.6)	
รายรับสุทธิเหนือต้นทุนทั้งหมด  -5,522.1  -20,453.3  7,238.7  6,642.7  -2,831.0 
	 	 (เหนือต้นทุนเงินสด)	 	 (38,824.7)	 	 (41,213.8)	 	 (27,919.2)	 	 (28,290.2)	 	 (34,091.4)	
จำนวนแรงงาน (วันงาน)  346.5  428.1  164.1  158.3  273.8 
จำนวนแรงงานเพื่อการผลิต  304.4  379.6  158.7  153.4  248.5 
	 แรงงานครัวเรือน	(วันงาน)	 	 301.6	 	 362.0	 	 144.31	 	 143.0	 	 237.6	
	 แรงงานจ้าง	(วันงาน)	 	 2.8	 	 17.6	 	 14.5	 	 10.4	 	 11.0	
จำนวนแรงงานเพื่อการตลาด	(วันงาน)	  42.0  48.5  5.4  4.8  25.3 

เศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งการหางานทำนอกเกษตรสามารถทำได้

ยาก	และมีต้นทุนในการครองชีพสูงนั้น	 เกษตรกรมีโอกาสใน

การหางานทำนอกเกษตรได้ค่อยข้างยาก	 ยังผลต่อการว่าง

งานในฤดูกาลได้	ซึ่งการทำเกษตรทางเลือกเป็นเป็นทางออก

ในการสร้างงานในท้องถิ่น	 นอกจากนี้ในการศึกษานี้แม้ว่าจะ

ได้นำค่าเสียโอกาสจากการใช้แรงงานและปัจจัยการผลิตที่ได้

เปล่ามาคำนวณแต่ไม่ได้รวมไปถึงผลได้ที่ได้จากสุขภาพ		 

สิ่งแวดล้อม	 และทางสังคมที่เกษตรกรได้รับจากการบริโภค

พืชผักที่ปลอดภัยจากการผลิตในครัวเรือนเข้าร่วมด้วย	 ซึ่ง

จากผลกระทบจากการใช้สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

นั้นเป็นสิ่งที่ควรนำมาร่วมวิเคราะห์ในส่วนของผลได้จาก	 

การผลิตผักในระบบเกษตรทางเลือกในการศึกษานั้นมีผลต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรทั้งในด้านสุขภาพ	 และความ

มั่นคงทางอาหาร	 รวมไปถึงผลดีที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมด้วย
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เช่นกัน	 เกษตรระบบทางเลือกจึ่งเป็นทางเลือกที่ศักยภาพ

สำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำกินขนาดเล็ก	 อย่างไรก็ตาม	 

การศึกษาในประเด็นผลตอบแทนในเกษตรทางเลือกควรต้อง

มีการพัฒนาโดยมีการวิเคราะห์ทั้งระบบ	และรวมผลทางด้าน

เศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และสุขภาพของเกษตรกรเข้า

ร่วมด้วย	

สรุปผล

	 การผลิตในระบบเกษตรทางเลือก	 เช่น	 การผลิต	 

ผักในระบบอินทรีย์	 ผักปลอดสารพิษ	 และผักปลอดภัย	 มี

เทคโนโลยีการผลิตที่ต่างกัน	 และให้ผลผลิตที่สะอาดและ

ปลอดภัยต่างกัน	 ระบบผักในระบบอินทรีย์จัดอยู่ในระดับ

ความสะอาดและปลอดภัยสูงที่สุดเนื่องจากมีกระบวนการ

ผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีประกอบทุกชนิด	 ไม่มีการใช้

สารเคมีปรุงแต่งในการผลิต	 รองลงมาคือผักปลอดสารพิษ	

ส่วนผักปลอดภัย	 นั้นยังมีการใช้สารเคมีค่อนข้างสูง	 ซึ่ง	 

ใกล้เคียงกับผักทั่วไป	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากการควบคุม

การใช้ให้อยู่ ในขนาดและช่วงเวลาที่ เหมาะสมทำให้ผัก

ปลอดภัยยังจัดอยู่ในระดับความสะอาดและปลอดภัยสูงกว่า

ผักทั่วไป	

	 เมื่อนำต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการใช้แรงงานครัว

เรือน	 และปัจจัยการผลิตที่ผลิตเองมาใช้ในการวิเคราะห์นั้น

พบว่า	 พืชผักในระบบอินทรีย์และระบบปลอดสารพิษให้	 

ผลตอบแทนต่ำกว่าพืชผักทั่วไป	อย่างไรก็ตามในกรณีไม่รวม

ค่าเสียโอกาสของแรงงานและปัจจัยการผลิตในการวิเคราะห์

พบว่า	 พืชผักในระบบอินทรีย์และปลอดสารพิษ	 ให้ผล

ตอบแทนสูงกว่าพืชผักทั่วไปมากกว่าร้อยละ	 30	 ส่วน	 

ผักปลอดภัยให้ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสดไม่ต่าง

จากผักทั่วไป	ซึ่งผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ

ระบบการผลิตพืชผักที่สะอาด	 ปลอดภัย	 ที่สามารถรองรับ

แรงงานครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจใน

เมือง	 และยังเป็นผลดีต่อสภาพสังคมและสุขภาพของคนใน

ครัวเรือน	อย่างไรก็ตาม	การศึกษายังไม่ได้นำผลดีทางสังคม	

สุขภาพ	 และสิ่งแวดล้อม	 เข้ามาร่วมในการวิเคราะห์	 ซึ่งหาก

นำเข้าร่วมวิเคราะห์จะทำให้เห็นผลกระทบทางบวกจาก	 

การผลิตผักอินทรีย์และผักปลอดสารพิษมากขึ้น	 ซึ่งควรมี

การศึกษาต่อไป	

เอกสารอ้างอิง

Prathanthip	Kramol.	(2011).	Adoption and Performance 

of ‘Clean and Safe’ Vegetable Farming Systems 

in Northern Thailand.	PhD	thesis,	University	of	

New	England,	Armidale.	

บุญส่ง	 เอกพงษ์;	 นพมาศ	 นามแดง;	 ทวีศักดิ์	 วิยไชย.		

(2552).	ศักยภาพการผลิตผักพื้นบ้านเชิงการค้า

ในจังหวัดอุบลราชธานี.	 รายงานการประชุมทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ครั้งที่	 47	 :	

สาขาพืช,	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.	

เลอสัณห์	 มูฮำหมัดอารี	 และวรทัศน์	 อินทรัคคัมพร.	 (2552).	

ต้นทุนการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงในปีเพาะปลูก 2547 – 2548.	รายงาน

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ครั้งที่	47	:	สาขาพืช,	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.	

สุดใจ	 จงวรกิจวัฒนา.	 (2545).	การศึกษาเศรษฐกิจการ

ผลิตการตลาดพืชผักอินทรีย์มาตรฐาน.	 เอกสาร

เศรษฐกิจการเกษตร	 เลขที่	 2/2546.	 สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร.	



181
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

อิทธิพลของวิธีการปลูกและปุ๋ยต่อข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ใหม่ HyKOS3 

ในระบบการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เขตชลประทาน

Effect of Grow Approach and Fertilizer for New Thai Jasmine Rice Mutated Variety 

HyKOS3 on Organic Rice Productivity System Irrigated Area

ชินกฤต สุวรรณคีรี1 และ บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี2

Chinnagrid Suwanakeree1 and Boonrak Phanchaisri2

1หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
2หน่วยวิจัยเทคโนโลยีล�าไอออน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

บทคัดย่อ

 ข้าวหอมมะลิสายพันธุ ์ใหม่ HyKOS3 เป็นข้าวที่ได้จากการชักน�าให้เกิดการกลายพันธุ ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 

โดยใช้เทคนิคล�าไอออนพลังงานต�่าของหน่วยวิจัยเทคโนโลยีล�าไอออน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ : 

ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของวิธีการปลูกข้าวและปุ๋ยต่อข้าวหอมมะลิสายพันธุ์กลาย HyKOS3 ที่ได้จากการชักน�าให้เกิด 

การกลายพนัธุข์องข้าวขาวดอกมะล ิ105 โดยเทคนคิล�าไอออนพลงังานต�า่วธิกีารด�าเนนิงาน : ปลกูแบบระบบเกษตรเขตชลประทาน

ในพื้นที่เกษตรกรรม ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ�านวน 3 ซ�้า 4 ต�ารับการทดลอง 

คอื ต�ารบัที ่1 ปลกูข้าวแบบนาด�า (ระยะปลกู 25x25 ซม.) ใส่ปุย๋อนิทรย์ีชวีภาพ เอจ ี5 ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

อตัรา 125 กก./ไร ่ช่วงระยะข้าวแตกกอและช่วงตัง้ท้อง ต�ารบัที ่2 ปลูกข้าวแบบนาหว่าน และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชวีภาพ เอจี 5 ช่วงระยะ

ข้าวแตกกอและช่วงตั้งท้อง เหมือนต�ารับที่ 1 ต�ารับที่ 3 ปลูกข้าวแบบนาด�าใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กก./ไร่ ในช่วงระยะข้าว

แตกกอ และสูตร 16-20-0 อัตรา 10 กก./ไร่ ในช่วงระยะข้าวตั้งท้อง และต�ารับที่ 4 ปลูกข้าวแบบนาหว่านใส่ปุ๋ยเคมีเหมือนต�ารับ

ที่ 3 เก็บเกี่ยวผลผลิตอายุข้าว 105 วัน ท�าการเก็บตัวอย่าง 10 กอต่อ 1 ซ�้า วิเคราะห์หาจ�านวนหน่อ ความสูง และน�้าหนักเมล็ดดี 

ผลการวิจัย : พบว่า จ�านวนหน่อของข้าวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P<0.05) คือ ต�ารับที่ 3 เท่ากับ 229 หน่อ 

รองลงมาคือ ต�ารับที่ 1, 4 และ 2 เท่ากับ 165, 109.67 และ 67.33 หน่อ ตามล�าดับ ส�าหรับความสูงพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P>0.05) คือ ต�ารับที่ 2 เท่ากับ 84.80 ซม. รองลงมาคือ ต�ารับที่ 4, 3 และ 1 เท่ากับ 82.83, 82.73 และ 

76.13 ซม. ตามล�าดับ ส่วนน�้าหนักเมล็ดดีของข้าวพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P<0.05) คือ ต�ารับที่ 3 

เท่ากับ 343 กรัม (877.85 กก./ไร่) รองลงมาคือ ต�ารับ 1, 4 และ 2 เท่ากับ 222 กรัม (568.17 กก./ไร่) 105.33 กรัม (269.57 กก./ไร่) 

และ 68 กรัม (147.03 กก./ไร่) ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลาย HyKOS3 / ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ / เขตชลประทาน
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ABSTRACT

 New Thai Jasmine Rice variety HyKOS3 was mutatedderived from KDML 105 induction using by low energy ion 

beam technique of Ion Beam Research Unit Faculty of Science Chiang Mai University. The aim of this research work 

was to study the effect of Grow Approach and Fertilizer for new Thai Jasmine Rice mutated variety HyKOS3, obtained 

from mutation induction of KDML 105 (Oryza sativa L. CV. KDML 105) by low energy ion beam. The rice mutant was 

grown in in-season cultivation in Agricultural System Irrigated Area T.Mae Fag Mai A.SanSai Chiang Mai Province. 

The Methodology experiments were designed as RCBD that comprised 3 Reps 4 Treats. In T1, the rice was grown 

as transplanted plants (1 seedling/plant, 25x25 cm in space) and was introduced with totally 125 kg/rai of bio-fertilizer 

named AG-5 of Faculty of Agriculture Chiang Mai University at active tillering stage and at booting stage. T2, the 

rice was grown as direct seeding and was introduced with bio-fertilizer as t1. T3, the rice was grown as transplanted 

plants as t1 and was introduced with chemical fertilizer (formula = 46-0-0) at 5 kg/rai at active tillering stage and with 

chemical fertilizer (formula = 16-20-0) at 10 kg/rai at booting stage. And t4, the rice was grown as direct seeding plants 

and was introduced with the chemical fertilizer as t3. Data collection of each treatment of tiller number, culm length (plant 

height), and good seed weight was performed at harvesting day as triplicate (10 plants/replicate). The result experimental 

data showed that significant differences (P<0.05) in tiller numbers of 229, 165, 109 and 67.33 tillers, of t3, t1, t4, and 

t2, respectively, were found. There were no significant difference (P>0.05) in the plant height (culm length) of the four 

treatments (76.13-84.80 cm). And there were significant differences (P<0.05) in good seed weight of 343 gm (877.85 

kg/rai) 222 gm (568.17 kg/rai) 105.33 gm (269.57 kg/rai) and 68 gm (147.03 kg/rai) of t3, t1, t4 and t2, respectively. 

Keywords : KhaoDok Mali 105 Mutated HyKOS3 / Bio-Fertilizer / Irrigated Area

บทน�า

 ข้าว (Oryza Sativa L.) เป็นพืชตระกูลหญ้าที่สามารถ

กินเมล็ดได้ เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อน และอบอุ่น มีการแพร่

กระจายตั้งแต่เส้นรุ้งที่  53 องศาเหนือ ถึง 35 องศาใต้ และ 

สามารถขึ้นได้ดีตั้งแต่ระดับน�้าทะเลจนถึงระดับสูงประมาณ 

2,500 เมตร พันธุ ์ข ้าวที่มีชื่อเสียงระดับโลกของไทย 

คือข้าวหอมมะลิข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าหอมได้

มาโดย (สุนทร สีหะเนิน. 2555)  เจ้าพนักงานข้าว รวบรวม

จากอ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ พ.ศ.2493-2494 

จ�านวน 199 รวงแล้วน�าไปคัดเลือกแบบคัดพันธุ ์บริสุทธิ์ 

และปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวโคกส�าโรงแล้ว

ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่นในภาคเหนือภาคกลาง และ 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืจนได้สายพนัธุข์าวดอกมะล ิ4-2-105 

ซึง่เลข 4 หมายถงึ สถานทีเ่กบ็รวงข้าวคอื อ�าเภอบางคล้า เลข 2 

หมายถึงพันธุ์ทดสอบที่ 2 คือ ขาวดอกมะลิ และเลข 105 

หมายถึงแถวหรือรวงที่ 105 จากจ�านวน 199 รวง คณะ

กรรมการการพิจารณาพันธุ ์ ให ้ใช ้ขยายพันธุ ์ เป ็นพันธุ ์

รับรอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502 ลักษณะประจ�า

พันธุ ์เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 140 เซนติเมตร ไวต่อ

ช่วงแสง ล�าต้นสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวค่อนข้างแคบ 

ฟางอ่อน ใบธงท�ามุมกับคอรวงเมล็ดข้าวรูปร่างเรียวยาว 

ข้าวเปลือกสีฟาง ปริมาณอะมิโลส 12-17 % คุณภาพข้าว 

สุก นุ่ม มีกลิ่นหอม ผลผลิตประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่

 รังสีต่างๆ จะท�าให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานให้

กับโมเลกุลภายในเซลล์ ท�าให้โมเลกุลเกิดการแตกตัวเป็น

ไอออนและฟรีเรดิคอลต่างๆ และมีการจัดเรียงโมเลกุลใหม่ 

ที่มีคุณสมบัติทางชีวเคมีต่างจากเดิม (สิรนุช ลามศรีจันทร์. 

2540) ดงันัน้รงัส ี จงึเป็นทางเลอืกหนึง่ทีน่�ามาใช้เพือ่เหนีย่วน�า

ให้เกดิการเปลีย่นแปลงในพชื เพือ่เป้าหมายหลกัคอื การสร้าง

โอกาสให้ได้พืชที่มีลักษณะตามความต้องการ เพื่อประโยชน์

ด้านการปรบัปรงุพนัธุ ์การใช้รงัสกีบัพชืมกีารศกึษาและพฒันา

เทคนิคมายาวนานกว่า 30 ปี โดย สิรนุช ลามศรีจันทร์. 2540 

; อ้างอิงมาจาก Amano. 1996) รายงานว่า ชนิดของรังสีที่น�า

มาใช้มากที่สุด โดยวัดจากจ�านวนพืชที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์

โดยการกลายพันธุ์คือ รังสีแกมม่า รองลงมาคือ รังสีเอ็กซ์ 

เมื่อไม่นานมานี้ไอออนบีมเป็นที่รู ้จักกันในการเป็นสิ่งก่อ 
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การกลายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพตัวใหม่ เนื่องจากคุณสมบัติ 

ของมันมีค่าความสามารถในการถ่ายทอดพลังงานให้แก่

ตัวกลาง (Linear Energy Transfer) และค่าการยังผลด้าน 

ชีวสัมพัทธ์ (Relative Biological Effectiveness) สูง เมื่อเปรียบ

เทียบกับรังสีแกมม่า (หรินทร์ อินสุขิน. 2549 ; อ้างอิงมาจาก 

Morishita et al. 2003) ตัวอย่างการศึกษาวิจัยไอออนบีม 

ในพชืดอก (หรนิทร์ อนิสขุนิ. 2549 ; อ้างองิมาจาก Yamaguchi 

et al. 2003) พบว่าการยิงล�าไอออนไปยังตาข้างของกุหลาบ 

ท�าให้เกดิความผดิปกตขิึน้กบัดอกของกหุลาบทัง้ขนาด รปูร่าง 

และจ�านวนกลีบดอก (สิรินาถ. 2548) ได้ศึกษาการชักน�าการ 

กลายพนัธุใ์นข้าวขาวดอกมะล ิ (Oryza Sativa Indica KDML 105) 

ด้วยล�าไอออนไนโตรเจนอะตอมพลังงานต�า่ โดยน�าเมล็ดข้าว 

1,400 เมล็ด ไประดมยิงด้วยล�าไอออนของไนโตรเจนอะตอม 

ทีม่พีลงังาน 60 keV ซึง่มรีะดบัความเข้มอนภุาคไอออนปรมิาณ

ต่างกนัพบว่า เมือ่ระดบัความเข้มของอนภุาคไอออนเพิม่สงูขึน้ 

เปอร์เซ็นต์การงอกและการรอดชีวิตจะลดต�่าลง โดยพบต้น

ข้าวที่คาดว่าเกิดการกลายพันธุ์ ซึ่งลักษณะของต้นข้าวที่พบ 

จะมอีตัราการเจรญิเตบิโตค่อนข้างเรว็ มกีารแตกกอจ�านวนมาก 

มีขนาดใหญ่และระยะเวลาที่ ใช ้ในการออกรวงสั้นกว ่า 

ชุดควบคุม

 บุญรักษ์ (2551) ได้ท�าการศึกษาหาลักษณะเฉพาะ 

ของข้าวหอมมะลิ (Oryza Sativa L. cv. KDML 105) ที่ถูก 

เหนี่ยวน�าด้วยล�าไอออนพลังงานต�่า โดยการใช้ล�าไอออน

ไนโตรเจนทีถ่กูเร่งด้วยพลงังานในช่วง 60-100 กโิลโวลท์  (kV) 

ที่ปริมาณไอออนในช่วง 1x1016 - 5x1017 ไอออน/ซม2 ระดม 

ยิงเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่แกะเปลือกหลายหมื่นเมล็ด

ได้ข้าวสายพนัธุใ์หม่ 8 สายพนัธุ ์ทีม่คีวามแตกต่างกบัข้าวขาว 

ดอกมะลิ 105 คือ ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ออกดอกไว 

อายุการเก็บเกี่ยวสั้นต่อมาในปี 2553 (บุญรักษ์ และคณะ. 

2553) ได้ท�าการศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ ์ข ้าวให้ 

ผลผลิตสูงจากข้าวหอมมะลิ 105 ด้วยล�าไอออนพลังงานต�่า 

(พลงังานไอออนน้อยกว่า 100 keV) โดยการระดมยงิเมลด็ข้าว

สายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จ�านวน 27,000 เมล็ด เมล็ดข้าว 

สายพันธุ ์ BKOS6 จ�านวน 3,000 เมล็ด ด้วยล�าไอออน 

ทีถ่กูเร่งด้วยพลงังาน 60-100 กโิลโวลท์ทีค่วามเข้มของไอออน 

1-8x1016 ไอออนต่อตารางเซนติเมตร ได้ท�าการนคัดเลือก 

ข้าวหอมมะลิพันธุ์กลายจากข้าวหอมมะลิ 105 ที่ผ่านการ

ระดมยิงด้วยล�าไอออนที่มีลักษณะจ�าเพาะของข้าวที่ให้

ผลผลิตสูง ได้แก่ ข้าวที่มีลักษณะล�าต้นสั้น (Short) เตี้ย 

(Dwarf, Semi-Dwarf) ใบแข็งตรง (Erect) ใบสีเขียวเข้ม 

มีล�าต้นเล็กแต่สั้น จ�านวนรวงต่อกอมาก มีเมล็ดต่อรวง

มาก และตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน โดยข้าวหอมมะลิสาย

พันธุ์กลายที่คัดเลือกได้ทั้งหมดเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง

จ�านวน 28 สายพันธุ์ ดังนี้ HyKOS1, HyKOS1/1, HyKOS2, 

HyKOS3, HyKOS3/1, HyKOS4, HyKOS5, HyKOS6, 

HyKOS7, HyKOS7/1, HyKOS7/2, HyKOS8, HyKOS9, 

HyKOS10, HyKOS11, HyKOS12, HyKOS13, HyKOS14, 

HyKOS15, HyKOS16, HyKOS17/1, HyKOS17/2, 

HyKOS18, HyKOS19/1, HyKOS19/2, HyKOS20, 

HyKOS21 และ HyKOS22 ซึ่งสายพันธุ์ HyKOS3 ก็เป็น

สายพันธุ ์หนึ่งที่มีลักษณะที่ไม่ไวต่อช่วงแสง (Flowering 

time = 81 วัน) ต้นเตี้ย (Culm Iength 69 cm) ใบตั้งตรง 

ใบมีสีเขียวเข้ม ใบธงสั้น (26.63±1.946 cm) กอใหญ่และแน่น 

(High Tillering Capacity) จ�านวนระแง้ 6-8 อัน ความยาวรวง 

20.79±2.408 เซนติเมตร จ�านวนเมล็ดต่อรวง 74±17 เมล็ด

ด้วยเหตุนี้ผู ้ท�าการศึกษาวิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 

ในการน�ามาพัฒนาสายพันธุ์ใหม่นี้เพื่อน�าไปสู่การผลิตข้าว

แบบอินทรีย์เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต และลดหรือ 

งดการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ผลิต ตลอด

จนประโยชน์ทางด้านสุขอนามัยของผู ้ผลิตและผู ้บริโภค 

และความปลอดภัยทางด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมต่อไป

วัตถุประสงค์ 

 ส�าหรับงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบ

เทียบผลผลิตข้าวหอมมะลิสายพันธุ์กลาย HyKOS3 ที่ได้

จากการชักน�าให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105  

โดยเทคนิคล�าไอออนพลังงานต�่าต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

เป็นปัจจัยการผลิต โดยมีเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิสายพันธุ์

กลาย HyKOS3 ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 และสูตร 16-20-0 

และปุ ๋ยอินทรีย ์ชีวภาพ เอจี-5 ของคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวัสดุใช้ในการทดลอง

วิธีการศึกษา

 1. ท�าการจัดท�าแปลงปลูกข้าว ณ พื้นที่เกษตรเขต

ชลประทาน หมูท่ี ่1 ต�าบลแม่แฝกใหม่ อ�าเภอสนัทราย จงัหวดั

เชียงใหม่

 2. ท�าการทดสอบผลของการใช้ปุ ๋ย โดยการปลูก

ข้าวมะลิสายพันธุ์กลาย HyKOS3 ที่ได้จากการชักน�าให้เกิด
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ตาราง ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวหอมมะลิสายพันธ์ุใหม่ HyKOS3

การกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยเทคนิคล�าไอออน

พลังงานต�่าในแปลงปลูกขนาด 20x40 เมตร โดยวางแผน 

การทดลองแบบ RCBD (Randomize Complete Block Design) 

จ�านวน 3 ซ�า้ และ 4 ต�ารับการทดลอง ดังนี้

 ต�ารับที่  1 หลังปลูกข้าวแบบนาด�า (ระยะปลูก 

25x25 เซนติเมตร) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เอจี-5 ของคณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อตัราส่วน 125 กโิลกรมั

ต่อไร่ ช่วงระยะข้าวแตกกอ และช่วงระยะข้าวตั้งท้อง

 ต�ารับที่ 2 หลังปลูกข้าวแบบนาหว่าน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์

ชวีภาพ เอจ-ี5  ของคณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

อัตราส่วน 125 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงระยะข้าวแตกกอ และ 

ช่วงระยะข้าวตั้งท้อง

 ต�ารับที่ 3 หลังปลูกข้าวแบบนาด�า (ระยะปลูก 25x25 

เซนติเมตร) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตราส่วน 5 กิโลกรัม 

ต่อไร่ ในช่วงระยะข้าวแตกกอ และสูตร 16-20-0 อัตราส่วน 

10 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงระยะข้าวตั้งท้อง

 ต�ารับที่ 4 หลังปลูกข้าวแบบนาหว่านใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 

46-0-0 อัตราส่วน 5 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 

และสูตร 16-20-0 อัตราส่วน 10 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงระยะ

ข้าวตั้งท้อง 

 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลท�าเมื่อข้าวอายุได้ 105 วัน 

ก่อนการเกบ็เกีย่วผลผลติท�าการสุม่เกบ็ตวัอย่างข้าวของแปลง

ย่อยในแต่ละซ�า้ ๆ  ละ 10 กอ ท�าการนบัจ�านวนหน่อ วดัความสงู 

และน�้าหนักเมล็ดดี และท�าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์

ค่าความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) ที่ระดับ

ความเชือ่มัน่ 95 เปอร์เซน็ต์ โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู Statistix 

Version 8 (Analytical Software, Inc.)

 ท�าการทดลองที่แปลงปลูกข้าว พื้นที่เกษตรเขต

ชลประทาน หมูท่ี ่1 ต�าบลแม่แฝกใหม่ อ�าเภอสนัทราย จงัหวดั

เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2554

ผลการศึกษา
 จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตและสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวมา

วิเคราะห์จ�านวน 10 กอ ต่อ 1 ซ�้า จ�านวน 3 ซ�้าต่อ 1 ต�ารับ

การทดลอง ผลการวิจัยพบว่า ต�ารับที่ 3 ให้จ�านวนหน่อมาก

ที่สุด เท่ากับ 229 หน่อรองลงมาคือ ต�ารับที่ 1 และ 4 เท่ากับ 

165, 109.67 หน่อ ตามล�าดับ และจ�านวนหน่อข้าวน้อยที่สุด

คือ ต�ารับที่ 2 เท่ากับ 67.33 หน่อ ส�าหรับความสูงของข้าวพบ

ว่า ต�ารับที่ 2 ให้ความสูงมากที่สุด เท่ากับ 84.80 เซนติเมตร 

รองลงมาคือ ต�ารับที่ 4 และ 3 เท่ากับ 82.83 และ 82.73 

เซนติเมตร ตามล�าดับ ส่วนค่าความสูงน้อยที่สุดคือ ต�ารับ 

ที่ 1 เท่ากับ 76.13 เซนติเมตร 

 ส่วนน�า้หนกัเมลด็ดขีองข้าวพบว่า ต�ารบัที ่3 ให้น�า้หนกั

มากที่สุดคือ 343 กรัม (877.85 กิโลกรัมต่อไร่) รองลงมาคือ 

ต�ารับที่ 1 และ 4 เท่ากับ 222 (568.17 กิโลกรัมต่อไร่) และ 

105.33 กรัม (264.57 กิโลกรัมต่อไร่) ตามล�าดับ และต�ารับ

ที่ให้น�้าหนักเมล็ดดีน้อยที่สุดคือ ต�ารับที่ 2 เท่ากับ 68 กรัม 

(147.03 กิโลกรัมต่อไร่)

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า จ�านวนหน่อ 

และน�้าหนักเมล็ดดีของข้าวทุกต�ารับการทดลองมีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส�าหรับค่าความสูงของข้าว

ทุกต�ารับการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ ดังแสดงตาราง

ดัชนีการเก็บเกี่ยว

ต�ารับการทดลอง  จ�านวนหน่อ
(หน่อ)

ความสูง
(ซม.)

น�้าหนักเมล็ดดี
(กรัม)

Tr1
Tr2
Tr3
Tr4

 165b 
67.33c
229a

109.67c 

76.13
84.80
82.73
82.83

222b
68d
343a

105.33d

F-test * ns *

LSD 55.023 - 32.003

C.V.(%) 19.29 6.36 6.68

ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
* = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต
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วิจารณ์และสรุปผล

 จากผลการทดลองที่ได้ดังแสดงในตารางและภาพ 

พบว่า ดัชนีการเก็บเกี่ยวจากการจัดการธาตุอาหารพืช 

โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและปุ๋ยเคมีให้กับข้าวหอมมะลิ

สายพันธุ์กลาย HyKOS3 เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวปลอดภัย

จากสารพิษน�าไปสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ โดยการจัดการธาตุ

อาหารและรูปแบบการเพาะปลูกทั้ง 4 วิธีการ ท�าให้ไม่มี 

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในด้านความ

สูง ส่วนจ�านวนหน่อและน�้าหนักเมล็ดดีของต้นข้าวมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และเมื่อท�าการเปรียบ

เทียบกับวิธีการทั้งหมดจะเห็นได้ว่า จ�านวนหน่อและเมล็ด

ดีของข้าวจะมีความสอดคล้องกันทั้ง 4 ต�ารับการทดลอง 

โดยต�ารับที่ 3 ที่หลังปลูกข้าวแบบนาด�าแล้วใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 

46-0-0 อัตราส่วน 5 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงระยะข้าวแตกกอ 

และสตูร 16-20-0 อตัราส่วน 10 กโิลกรมัต่อไร่ ในช่วงระยะข้าว

ตั้งท้อง จะมีค่าของจ�านวนหน่อสอดคล้องกับน�้าหนักเมล็ดดี

ของข้าวที ่343 กรมั หรอื 877.85 กโิลกรมัต่อไร่ ในขณะทีต่�ารบั 

การทดลองที่ 1 ที่หลังปลูกข้าวแบบนาด�าแล้วใส่ปุ๋ยอินทรีย์

ชวีภาพ เอจ-ี5 ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

อตัราส่วน 125 กโิลกรมัต่อไร่ ในช่วงระยะข้าวแตกกอ และช่วง

ระยะข้าวตั้งท้อง ให้ผลผลิตเป็นน�้าหนักเมล็ดดีรองลงมาคือ 

222 กรมั หรอื 568.17 กโิลกรมัต่อไร่ถงึแม้ว่าจะน้อยกว่าต�ารบั 

การทดลองที่ 3 ซึ่งใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นปัจจัย 

การผลิต แต่ก็แสดงให้เห็นว่า การใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

เป็นปัจจัยการผลิตในข้าวหอมมะลิสายพันธุ์กลาย HyKOS3 

ยงัมแีนวโน้มในการพฒันากระบวนการผลติข้าวปลอดภยัจาก

สารพิษน�าไปสู่กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ได้ แต่อย่างไร

ก็ตามจากผลการทดลองครั้งนี้เป็นการผลิตข้าวแบบนาด�า 

ส่วนการผลิตข้าวแบบนาหว่านไม่ได้ผลทั้ง 2 กรรมวิธี หรือ 

2 ต�ารับการทดลองคือ ชุดการทดลองที่ 2 และ 4 แสดงให้

เห็นว่า หากท�าการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวปลอดภัยจาก

สารพิษ (ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช) น�าไปสู่

กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ (ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกัน

ก�าจัดศัตรูพืชและสารคุมวัชพืชต่าง ๆ) ก็จะเป็นแนวทาง

หนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรผู ้ผลิตสามารถเลิกใช้สารเคมี 

ทางการเกษตรลงได้ โดยใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทน 

เพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหารและสุขภาพอนามัยของ 

ผู้ผลิตและผู้บริโภคต่อไปได้
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การใช้โครงข่ายของเบย์สในการก�าหนดพารามิเตอร์เชิงพื้นที่

เพื่อการคาดการณ์ผลผลิตข้าว

Application of A Bayesian Network in Spatial Parameterization 

For Rice Yield Estimation

เฉลิมพล  ส�าราญพงษ์1

Chalermpol Samranpong1

1ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

บทคัดย่อ
 การเจริญเติบโตของพืชเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนทั้งในเชิงเวลาและเชิงพื้นที่แบบจ�าลองพืชจึงมีความต้องการ 

รายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชในการคาดการณ์ผลผลิต ลักษณะของข้อมูลเหล่านี้ 

มกัประกอบด้วยความไม่แน่นอน (Uncertainty) ผลของการใช้ข้อมลูป้อนทีไ่ม่แน่นอนก่อให้เกดิความคาดเคลือ่นของผลการคาดการณ์

 โครงข่ายของเบย์ส (Bayesian Networks, BNs) ถูกน�ามาใช้ในการพัฒนาแบบจ�าลองเพื่อคาดการณ์ผลผลิตข้าวโดยอาศัย

หลักการประเมินความเหมาะสมของที่ดินและการปรับปรุงคุณภาพที่ดิน แบบจ�าลองเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ

ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และที่ไม่ใช่เชิงพื้นที่ที่มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) 0 และความก�ากวม (Ambiguity) ข้อมูลภูมิอากาศสมบัติ

ของดิน และการเขตกรรมถูกน�ามาใช้เป็นตัวแปรที่ป้อนเข้าสู่แบบจ�าลอง ตัวแปรและความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจ�าลองถูก

ก�าหนดไว้ในความสัมพันธ์เชิงเหตุ (Causal Relationship) โครงข่ายของเบย์สมีความสามารถในการคาดการณ์ผลผลิตของพืช

โดยใช้เทคนิคในการก�าหนดค่าพารามิเตอร์และตัวแปรเชิงพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการส�ารวจกับผลผลิตคาดการณ์ 

พบว่า ผลผลิตคาดการณ์มีความแตกต่างจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในช่วง - 0.04 (Under-Estimate) ถึง 0.80 (Over-Estimate) ตัน

ต่อเฮกตาร์ความแตกต่างที่น้อยที่สุดคือ 0.03 ตันต่อเฮกตาร์ แบบจ�าลองแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเครื่องมือที่ใช้องค์ความรู้ 

และข้อมูลที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อคาดการณ์ผลผลิตของข้าวและพืชที่ส�าคัญอื่นๆ

ค�าส�าคัญ : โครงข่ายของเบย์ส / แบบจ�าลองข้าว / ระบบภูมิสารสนเทศ / ความไม่แน่นอน / พารามิเตอร์เชิงพื้นที่

ABSTRACT

 Crop growth is a complex process both in space and time. Crop modeling requires detailed knowledge on many 

variables in predicting yield. The nature of these data carries some degree of uncertainty. The uncertain input data can 

cause uncertainty in the result of the prediction.

 Bayesian Networks (BNs) were used for model development to predict rice yield based on land evaluation and 

land quality improvement approaches. The model was linked to GIS and supported spatial and non-spatial information 

that are inherently uncertainty and ambiguity. Climate, soil properties, and cultural practices were used as input variables 

of model. Variables in the model and their relationships were defined in the causal relationship. Bayesian network is 

capable to predict crop yield using techniques to determine the spatial parameters and variables. A comparison between 

actual and estimated yields has been made. The estimated yield is different from the actual yield in the range of-0.04 
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(under-estimate) to 0.80 (over-estimate) ton per hectare. The smallest difference is 0.03 ton per hectare. The model 

demonstrates the potential toolthat uses the available knowledge and information in Thailand in order to predict the yield 

of rice and other major crops.

Keywords : Bayesian Networks / Rice Model / GIS / Uncertainty / Spatial Parameterization

บทน�า

 แบบจ�าลองพืชเป็นองค์ประกอบส�าคัญของระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การเจริญ

เติบโตของพืชเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนทั้งในเชิง

เวลาและเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางกายภาพและ

ชีวภาพ ตลอดจนการจัดการของเกษตรกร โดยธรรมชาติของ

ปัจจัยเหล่านี้มักประกอบด้วยความไม่แน่นอนซึ่งอาจแบ่งได้

เป็น 3 กุล่ม (Whitsed R.2012) ได้แก่ ความแปรปรวนทาง 

สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่และเชิงเวลา ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล

และสารสนเทศ และความไม่แน่นอนอนัเกดิจากการใช้ผลของ

แบบจ�าลอง

 ข้อมูลน�าเข้าสู่แบบจ�าลองเป็นปัจจัยก�าหนดความถูก

ต้องของการคาดการณ์ โดยทั่วไปข้อมูลที่ให้แก่แบบจ�าลองมี

ความไม่แน่นอนหรือก�ากวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลนั้น

เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือเป็นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์

เชงิสถติหิรอืจ�าลองด้วยแบบจ�าลอง นอกจากนี ้เมือ่แบบจ�าลอง

ต้องท�าหน้าทีว่เิคราะห์ข้อมลูเชงิพืน้ที ่ความแปรปรวนเชงิพืน้ที่

จะมีผลต่อผลการจ�าลองอีกด้วย

 องค์ความรู้ในการปลูกพืชของไทยได้รับการสะสม

มาเป ็นระยะเวลายาวนาน ทั้งจากการศึกษาวิจัยของ 

นักวิทยาศาสตร์เกษตรและความรู ้ที่เกษตรกรเรียนรู ้จาก 

การปฏิบัติ องค์ความรู้เหล่านี้เป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช่วย

ให้การพัฒนาระบบการผลิตทางเกษตรและการคาดการณ์

ผลผลิตพืชของไทย 

 แบบจ�าลองเพือ่การคาดการณ์ผลผลติข้าวเชงิประจกัษ์

ถกูพฒันาขึน้โดยอาศยัหลกัการโครงข่ายของเบย์ส (Bayesian 

Networks) และการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเกษตรจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ โครงข่ายของเบย์สถูกน�ามาใช้เพื่อแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อผลผลิต

วัตถุประสงค์

 บทความนีน้�าเสนอหลกัการโครงข่ายของเบย์สทีเ่ชือ่ม

โยงกับระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการคาดการณ์ผลผลิตข้าว 

โดยอาศัยหลักการประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อการปลูกพืชและ

การจัดการเพื่อปรับปรุงคุณภาพที่ดิน ระบบภูมิสารสนเทศ

ท�าหน้าที่จัดหาข้อมูลป้อนให้แก่แบบจ�าลอง จัดเก็บผลลัพธ์

ของแบบจ�าลอง และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบแผนที่ วิธีการ

ก�าหนดค่าตัวแปรเชิงพื้นที่ที่มีความไม่แน่นอนและความ

ก�ากวมได้รับการน�าเสนอ ผลการจ�าลองด้วยแบบจ�าลองได้รับ

การเปรยีบเทยีบกบัข้อมลูทีไ่ด้รบัการส�ารวจในพืน้ที ่นอกจาก

นีบ้ทความยงัได้เสนอแนะโอกาสและข้อจ�ากดัของแบบจ�าลอง 

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการคาดการณ์ผลผลิตพืชด้วย

หลักการโครงข่ายของเบย์สในอนาคต

วิธีการศึกษา
 ลุ่มน�้าแม่ทาซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัด

ล�าพูนและเชียงใหม่ถูกเลือกใช้เป็นพื้นที่ศึกษา ลุ่มน�้าแม่ทา 

มีเนื้อที่ประมาณ 948.2 ตร.กม. ร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมด 

ถูกใช้ในการปลูกข้าว (ถาวร อ่อนประไพ. 2552) พันธุ์ข้าว 

ทีป่ลกูส่วนใหญ่เป็นพนัธุ ์กข6 และมข้ีาวเหนยีวสนัป่าตองบ้าง 

ในบางพื้นที่ กข6 เป็นพันธุ์ข้าวไวแสง ทนแล้ง ให้ผลผลิต

สูงประมาณ 666 กก.ต่อไร่ (4.16 ตันต่อเฮคแตร์) (กรมการ

ข้าว. 2555)

โครงข่ายของเบย์ส (Bayesian networks)

 โครงข่ายของเบย์สเป็นแบบจ�าลองความน่าจะเป็นเชงิ

กราฟิกที่แสดงเซตของตัวแปรและค่าความน่าจะเป็นอิสระ 

ของตัวแปร (Pollino C.A. 2007) โครงข่ายของเบย์สสามารถ

บูรณาการองค์ความรู้และสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ เพื่อ

สร้างเป็นแบบจ�าลองทีร่บัมอืกบัความไม่แน่นอนและความซบั

ซ้อนของระบบโดยใช้ทฤษฏคีวามน่าจะเป็นของเบย์สผ่านการ

สือ่สารเชงิกราฟิก (Uusitalo L. 2007) Iizumi และคณะ (2009) 

ใช้หลกัการความน่าจะเป็นของเบย์สในการพฒันาแบบจ�าลอง
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ข้าวโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่างข้อมูลภูมิอากาศ 

ความยาววัน พันธุ์ข้าว และการพัฒนาชีพลักษณ์ของข้าว 

และน�าไปสู่การคาดการณ์ผลผลิต Gambelli และ Bruschi 

(Gambelli D. 2010) แสดงให้เห็นประสิทธิภาพและความ 

ยืดหยุ่นของโครงข่ายของเบย์สในการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและ

เชิงพรรณนา

 โครงข่ายของเบย์สประกอบด้วย 3 องค์ประกอบส�าคญั 

(Cain J. 2001) ได้แก่ (1) เซตของโหนดที่แสดงถึงตัวแปร 

ของระบบ (2) เซตของเส้นเชื่อมความสัมพันธ์เชิงเหตุ 

(Causal Relationship) ระหว่างตัวแปร และ (3) เซตของ

ค่าความน่าจะเป็นที่จ�าเพาะของความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปร แต่ละโหนดในโครงข่ายประกอบด้วยเซตของสถานะ 

(State) ซึ่งเป็นช่วงค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตัวแปรความ 

น่าจะเป็นของตัวแปรในสถานะต่างๆ ของแต่ละโหนดถูก

จัดเก็บไว้ในตารางความน่าจะเป็นเชิงเงื่อนไข (Conditional 

Probability Table, CPT) ความน่าจะเป็นของแต่ละสถานะของ 

โหนดลูกเกิดจากเงื่อนไขสถานะของตัวแปรในโหนดแม่

และสามารถค�านวณได้ตามทฤษฎีความน่าจะเป็นของเบย์ส 

(Bayes’ theorem) การก�าหนดเงื่อนไขความน่าจะเป็นของ

สถานะต่างๆ ในแต่ละโหนดท�าได้โดยการรวบรวมข้อมูล 

องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ หรือผลของการจ�าลองด้วยแบบ

จ�าลอง (Castelletti A. 2007)

การสร้างโครงข่ายของเบย์สในแบบจ�าลองข้าว

 การสร้างโครงข่ายของเบย์สในแบบจ�าลองผลผลิต

ข ้าวนี้อาศัยหลักการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน 

เพื่อการปลูกพืชของ FAO (FAO. 2007) ซึ่งแบ่งความ

เหมาะสมของที่ดินและคุณภาพที่ดินเป็น 4 สถานะได้แก่ (1)  

เหมาะสมมาก (2) เหมาะสมปานกลาง (3) ไม่ค่อยเหมาะ

สม และ (4) ไม่เหมาะสม ความเหมาะสมของที่ดินสามารถ 

ประเมินได้จากคุณภาพที่ดินที่สัมพันธ์กับความต้องการ

ของที่ดิน เพื่อการใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง คุณภาพที่ดิน

แต่ละชนิดสามารถประเมินได้จากคุณสมบัติที่ดินที่เป็น

คู ่พิจารณา การคาดการณ์ผลผลิตพืชจากสถานะความ

เหมาะสมของที่ดินท�าได ้โดยการก�าหนดระดับผลผลิต 

ที่ควรได้ให้แก่สถานะความเหมาะสมแต่ละชั้นจากความรู้ของ 

ผู้เชี่ยวชาญ (Rossiter D.G. 1997) การปรับปรุงคุณสมบัติ

ดินส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพที่ดิน ความเหมาะ

สมของที่ดิน รวมถึงผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับในการ 

ศึกษานี้  การประเมินคุณภาพที่ดินส�าหรับการปลูกพืช

ของกรมพัฒนาที่ดิน (พันธ์ ข�าเกลี้ยง. 2547) และปริมาณ

น�้าที่ข้าวต้องการของกรมชลประทาน (กรมชลประทาน. 

2553) และค�าแนะน�าการใช้ปุ๋ยตามสถานะของดินของนัก

วิชาการเกษตร (วลัยพร แสนวงษ์. 2551) ถูกดัดแปลงและใช้ 

ในการพัฒนาแบบจ�าลองข้าวด้วยโครงข่ายของเบย์ส

 รูปที่ 1 แสดงโครงข่ายของเบย์สในแบบจ�าลองข้าว 

ระบบภูมิสารสนเทศท�าหน้าที่ป้อนข้อมูลเข้าสู ่แบบจ�าลอง 

โครงข่ายของเบย์สสามารถรองรับตัวแปรทั้งที่มีลักษณะเป็น

ค่าแบบต่อเนื่องซึ่งต้องถูกแบ่งค่าเป็นช่วงค่า และค่าแบบ

ช่วงชั้นซึ่งช่วงค่าและช่วงชั้นของตัวแปรจะแสดงถึงสถานะ

ของตัวแปรนั้น โหนด “ผลผลิตคาดการณ์” ถูกก�าหนด 

เพื่อการคาดการณ์ผลผลิตข้าวโดยอาศัยหลักการเปรียบ

เทยีบความความเหมาะสมของทีด่นิกบัระดบัผลผลติทีค่วรได้ 

(Optimum Yield)  (บัณฑิต ตันศิริ. 2535)

การก�าหนดพารามิเตอร์เชิงพื้นที่ให้แก่โครงข่าย

 หน่วยแผนที่ดินเพื่อการจ�าลองถูกสร ้างขึ้นจาก 

การวิเคราะห์เชิงซ้อนทับของข้อมูลเชิงพื้นที่ของชุดดิน 

ภูมิอากาศ เขตชลประทาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย

ระบบภูมิสารสนเทศ หน่วยแผนที่เพื่อการจ�าลองแต่ละหน่วย

มีรหัสที่สามารถอ้างอิงและสืบค้นคุณสมบัติของหน่วยที่ดิน 

ที่เกิดจากการทับซ้อน

 ข้อมูลปริมาณน�้าฝนและอุณหภูมิเป็นข้อมูลในรูป 

แบบกริด โดยแต่ละกริดบรรจุค่าปริมาณน�้าฝนรวมและ

อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูปลูกที่แตกต่างกัน เมื่อข้อมูลถูก

วิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่กับหน่วยแผนที่เพื่อการจ�าลองเพื่อหา

ค่าสถิติปริมาณน�้าฝนและอุณหภูมิตัวแทนของแผนที่แต่ละ

หน่วย ค่าที่ได้จะน�าพาความไม่แน่นอนเชิงพื้นที่เข้าสู่แบบ

จ�าลอง โครงข่ายของเบย์สสามารถรองรับความไม่แน่นอน

ดังกล่าวด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล 

ที่วิเคราะห์ได้

 ความก�ากวมของข้อมูลป้อนเกิดจากการใช้ข้อมูลเชิง

คุณภาพหรือเชิงพรรณนาในการจ�าลอง ให้พิจารณาตัวอย่าง

คุณสมบัติที่ดิน “ชั้นมาตรฐานปฏิกิริยาดิน” ของหน่วยแผนที่

ดินหนึ่งซึ่งน�าพาความก�ากวมของข้อมูลตามความลึกของ

ชั้นดิน เมื่อก�าหนดระดับความลึกของดินที่เป็นประโยชน์ 

ต่อรากข้าวที่ 50 เซนติเมตร ความน่าจะเป็นของสถานะ 

ของชั้นมาตรฐานปฏิกิริยาดินของหน่วยแผนที่ดินนี้สามารถ

แสดงได้ในคอลัมน์สุดท้ายในตารางที่ 1
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

 เมือ่ตวัแปรป้อนทัง้หมดในโครงข่ายของเบย์สได้รบัการ

ก�าหนดความน่าจะเป็น ตวัแปรอืน่ๆ ทีม่คีวามสมัพนัธ์เชงิเหตุ

กบัตวัแปรป้อน รวมถงึ “ผลผลติคาดการณ์”  ซึง่เป็นตวัแปรผล 

จะถูกค�านวณความน่าจะเป็นด้วยฟังก์ชั่นความน่าจะเป็นร่วม 

(Joint Probability Function) โดยโปรแกรม Netica (NORSYS. 

2012)

ผลการศึกษา
 พื้นที่และผลผลิตข้าวในปี 2551 จ�านวน 6 ต�าบล 

ของ จ.ล�าพูน (ส�านักงานเกษตรจังหวัดล�าพูน. 2551) ถูกใช้

เป็นค่าเปรียบเทียบผลการจ�าลองข้าวพันธุ์ กข6 ที่อาศัยหลัก

การโครงข่ายของเบย์ส (ตารางที่ 2) เนื่องจากขนาดพื้นที่

เพาะปลูกตามการส�ารวจแตกต่างจากขนาดพื้นที่ที่วิเคราะห์

ได้จากแผนทีก่ารใช้ทีด่นิทีใ่ช้สร้างหน่วยแผนทีเ่พือ่การจ�าลอง 

การศกึษาครัง้นีจ้งึท�าการคดัเลอืกกลุม่ของหน่วยแผนทีช่ดุทีม่ี

ผลรวมขนาดพืน้ทีใ่กล้เคยีงกบัขนาดพืน้ทีต่ามการส�ารวจมาก

ทีส่ดุเพือ่ใช้ในการเปรยีบเทยีบผลผลติทีไ่ด้จากการคาดการณ์

โดยแบบจ�าลองกับผลผลิตที่ได้จากการส�ารวจของส�านักงาน

เกษตรจังหวัด

 ผลผลิตข้าวพันธุ์ กข6 ถูกจ�าลองโดยก�าหนดให้วันที่ 

1 กรกฎาคม 2551 เป็นวันเริ่มปลูก มีความยาวช่วงฤดูปลูก 

110 วัน ในช่วงดังกล่าวมีปริมาณน�้าฝนรวมประมาณ 735.1 มม. 

จากรายงาน พบว่า ต.ทาสบเส้า มีผลผลิตข้าวเฉลี่ย 3.26 

ตันต่อเฮคแตร์ เมื่อท�าการปรับลดพื้นที่ให้ใกล้เคียงกันแล้ว 

ผลผลิตคาดการณ์มีค่า 4.06 ตันต่อเฮคแตร์ และมีค่าจาก 

การคาดการณ์มากกว่าค่าจากผลผลิตจริง 0.80 ตันต่อเฮคแตร์ 

ซึ่งเป็นค่าความแตกต่างที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับต�าบลอื่น 

ในทางกลับกัน ต.ทาขุมเงิน และ ต.ทาทุ่งหลวง มีผลผลิตข้าว

เฉลี่ยตามการส�ารวจ 4.05 และ 3.79 ตันต่อเฮคแตร์ ทั้งสอง

ต�าบลมีผลผลิตคาดการณ์ที่ใกล้เคียงกับผลผลิตจริงมากที่สุด

ที่ - 0.03 และ 0.03 ตันต่อเฮคแตร์ ตามล�าดับ (ตารางที่ 2 และ

รปูที ่2) โดยต�าบลทีม่ผีลผลติแตกต่างเป็นค่า + แสดงให้เหน็ว่า

ผลผลิตคาดการณ์มีค่ามากกว่าผลผลิตจริง (Over-Estimate) 

ส่วนผลผลิตแตกต่างที่เป็นค่า–แสดงว่าผลผลิตคาดการณ์ 

มีค่าน้อยกว่าผลผลิตจริง (Under-Estimate)

 ความไม่แน่นอนของข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบแบบ

จ�าลองยังเป็นข้อจ�ากัดของแบบจ�าลองข้าวที่ถูกพัฒนาขึ้น 

ในงานวิจัยนี้ ในพื้นที่ศึกษานี้มีบางพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกข้าว

พันธุ ์เหนียวสันป่าตองที่มีผลผลิตแตกต่างจากพันธุ ์ กข6 

ปะปนอยู่ และในรายงานของส�านักงานเกษตรจังหวัดล�าพูน

ไม่ได้แจกแจงและรายงานขนาดพื้นที่และผลผลิตของข้าว 

แต่ละพนัธุ ์ท�าให้การเปรยีบเทยีบผลผลติคาดการณ์กบัผลผลติ

ทีไ่ด้จากการส�ารวจอาจมคีวามคลาดเคลือ่นอยูบ้่าง การพฒันา

แบบจ�าลองในระยะต่อไปควรใช้ข้อมูลการปลูกพืชเชิงพื้นที่ 

รายพันธุ ์เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ�าลอง 

นอกจากนี้ การใช้แผนที่การใช้ที่ดินเพื่อเปรียบเทียบขนาด

พื้นที่ที่ใช้ในการจ�าลองกับพื้นที่ปลูกจริงก็มีส่วนส�าคัญในการ

ทดสอบแบบจ�าลอง

 Samranpong และ Pollino (2009) เปรียบเทียบ 

ความสามารถการคาดการณ์ผลผลิตด้วยหลักการโครง

ข่ายของเบย์สกับการคาดการณ์ผลผลิตด้วยหลักการฟัซซี่ 

(Samranpong., et al. 2009) พบว่าแบบจ�าลองพืชที่อาศัย

โครงข่ายของเบย์สมคีวามถกูต้องในการคาดการณ์ผลผลติราย

ต�าบลมากกว่าแบบจ�าลองทีอ่าศยัหลกัการฟัซซี ่อย่างไรกต็าม 

ผู้แต่งได้ชี้ให้เห็นความส�าคัญของการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลความหลาก

หลายของการเขตกรรมทีด่�าเนนิการ โดยเกษตรกรและใช้ข้อมลู 

ดงักล่าวในการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการคาดการณ์ผลผลติ

ข้าวและพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

รูปที่ 1 โครงข่ายของเบย์สในแบบจ�าลองข้าวทีส่ร้างด้วยโปรแกรม Netica โดยอาศยัหลกัการประเมนิคณุภาพทีด่นิของ FAO และ

 องค์ความรู้ด้านการปลูกพืชของไทย

ตารางที่ 1 คุณสมบัติด้านปฏิกิริยาดินและความน่าจะเป็นแต่ละสถานะของดินตามชั้นความลึกของดิน

ชั้นดินที่ ความลึกของชั้นดิน (ซม) ปฏิกิริยาดิน ชั้นมาตรฐานปฏิกิริยาดิน ความน่าจะเป็น (%)

1 14 pH4 Strong acid 28.0

2 13 pH5 Medium acid 26.0

3 20 pH4 Strong acid 40.0

4 13 pH6 Slightly acid 6.0

5 22 pH6 Slightly acid 0.0

ปริมาณโพแตสเซียมในดิน

สถานะโพแตสเซียมในดิน

ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน ความเป็นประโยชน์ของปุ๋ยไนโตรเจน

ปริมาณปุ๋ยโพแตสเซียมที่ต้องใส่ ปริมาณปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ต้องใส่ ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน

สถานะฟอสฟอรัสในดิน

ชั้นความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง

สถานะความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง

ความจุในการดูดซึมธาตุอาหาร

สถานะความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก

ชั้นความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก

ชั้นความลาดชั้น

ข้อจ�ากัด

ชั้นมาตราฐานปฏิกิริยาดิน

สภาวะที่เป็นพิษ

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช

ชั้นการระบายน�้าชั้นมาตราฐานความลึกของดิน

สภาวะการหยั่งลึกของราก

อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูปลูก

ระบบอุณหภูมิ

ปริมาณน�้าฝน

น�้าที่เป็นประโยชน์

ปริมาณน�้าชลประทาน

พันธุ์พืช ผลผลิตคาดการณ์

การตอบสนองต่อความยาวช่วงแล้ง

สถานะธาตุไนโตรเจนในดิน ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่ต้องใส่

วิธีการให้น�้า

ชั้นค่าการน�าไฟฟ้าของดิน

สภาวะการมีเกลือมากเกินไป ความเหมาะสมของที่ดินเชิงกายภาพ

ความเป็นประโยชน์ของปุ๋ย

ความเหมาะสมของที่ดินเชิงกายภาพและข้อจ�ากัด
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ตารางที ่2  การเปรียบเทียบผลผลิตจริงกับผลผลิตที่ได้จากการจ�าลองด้วยแบบจ�าลองของ 6 ต�าบลใน จ.ล�าพูน

ต�าบล

ผลผลิตจริง ผลผลิตคาดการณ์ตามหน่วยแผนที่ที่ได้รับการปรับค่าแล้ว

พื้นที่
(ha)

ผลผลิต (ton/ha)
พื้นที่
(ha)

ผลผลิต (ton/ha)
ผลผลิตแตกต่าง

(ton/ha)

เหมืองจี้ (MCI) 270.4 3.01 267.7 3.53 0.52

ทาปลาดุก (TPD) 369.8 3.31 379.8 4.02 0.71

ทาสบเส้า (TSS) 860.6 3.26 796.8 4.06 0.80

ทากาศ (TKT) 558.6 4.06 557.5 4.02 -0.04

ทาขุมเงิน (TKN) 269.1 4.05 269.1 4.02 -0.03

ทาทุ่งหลวง (TTL) 306.9 3.79 302.6 3.82 0.03

รูปที่ 2 แผนที่เปรียบเทียบผลผลิตจริง (Actual Yield 2008) 

กับผลผลิตที่ได้จากการจ�าลอง (Simulated Yield. 2008) 

 การศึกษานี้แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะใช้หลัก

การประเมินคุณภาพที่ดินส�าหรับการพัฒนาแบบจ�าลอง 

เพื่อคาดการณ์ผลผลิตของข้าว กรมพัฒนาที่ดินได้จัดท�าคู่มือ

การประเมินคุณภาพที่ดินส�าหรับพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการปลูก

พชืเศรษฐกจิซึง่ครอบคลมุ 37 ชนดิพชื ครอบคลมุทัง้พชืล้มลกุ

และพืชยืนต้น (บัณฑิต ตันศิริ. 2535) นอกจากนี้ การจ�าแนก

ระดับความต้องการปัจจัยส�าหรับพืชเศรษฐกิจส�าคัญ 11 ชนิด 

จ�านวนกว่าร้อยสายพนัธุ ์ถกูพฒันาขึน้ (พนัธ์ ข�าเกลีย้ง. 2547) 

โครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจ�าลอง 

ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในการศึกษานี้จึงสามารถใช้เป็นต้น

แบบส�าหรับการพัฒนาแบบจ�าลองเพื่อคาดการณ์ผลผลิตพืช 

ชนิดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พืชในกลุ่มไม้ผลและไม้ยืนต้น 

อย่างไรก็ตามการจัดการแปลงที่มีผลต่อผลผลิตของพืช 

ในแต่ละชนิดควรได้รับการจัดหาและบรรจุไว้ในแบบจ�าลอง

 องค์ความรูข้องนกัวชิาการเกษตรได้รบัการศกึษาและ

ทดสอบในแปลงทดลองอย่างต่อเนือ่ง แบบจ�าลองทีอ่าศยัโครง

ข่ายของเบย์สที่พัฒนาขึ้นนี้มีความสามารถในการรองรับองค์

ความรู้ด้านการจัดการพืชด้านอื่นได้โดยการเพิ่มโหนดของ

ตัวแปรเข้าในโครงข่าย และใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบควบคุม

และแบบไม่ควบคมุของหลกัการโครงข่ายของเบย์สจะสามารถ

ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการคาดการณ์ผลลพัธ์ของแบบจ�าลอง

เมื่อมีองค์ความรู้ที่มีมากขึ้น (Heckerman D. 1997)

 Rossiter และ Van Wambeke (Rossiter D.G. 1997) 

ได้ชี้ให้เห็นความส�าคัญของการประเมินผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจจากการใช้ที่ดินเพื่อการปลูกพืช โครงข่ายของ

เบย์สยังมีโหนดอีกสองประเภท ได้แก่ โหนดเพื่อการตัดสินใจ 

(Decision Node) และโหนดอรรถประโยชน์ (Utility Node) 

ด้วยโหนดทัง้สองแบบช่วยให้โครงข่ายของเบย์สมคีวามสามารถ

ในการรองรบัการคาดการณ์ผลตอบแทนเชงิเศรษฐกจิซึง่ยงัไม่

ได้น�าเสนอไว้ในบทความนี้

 เนื่องจากแบบจ�าลองนี้อาศัยค่าสถิติในการคาดการณ์

ผลของความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่างปัจจัย Iizumi และคณะ 

(lizumi T., et al. 2009) พบว่าเมื่อใช้ข้อมูลจากแบบจ�าลอง

สภาพอากาศในระดับที่มีอุณหภูมิสูงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มาก่อน ผลผลิตข้าวที่ได้จากการคาดการณ์ด้วยหลักการ 

โครงข่ายของเบย์สมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงอันเนื่องมา

จากแบบจ�าลองไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุจาก

สถานะของสภาพอากาศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้ ข้อจ�ากัด

ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต



192
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

สรุปผล

 โครงข่ายของเบย์สถูกน�ามาใช้ในการพัฒนาแบบ

จ�าลองเพื่อคาดการณ์ผลผลิตข้าวพันธุ ์ กข6 โดยอาศัย

หลักการประเมินความเหมาะสมของที่ดินและการปรับปรุง

คุณภาพที่ดิน แบบจ�าลองเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์และใช้ข้อมูลที่มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) ที่

เกิดจากข้อมูลเชิงพื้นที่และความก�ากวม (Ambiguity) ที่เกิด

จากข้อมูลอรรถาธิบายที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบ

ภูมิสารสนเทศ ข้อมูลภูมิอากาศสมบัติของดิน และการเขต

กรรมถูกน�ามาใช้เป็นตัวแปรที่ป้อนเข้าสู่แบบจ�าลอง ตัวแปร 

และความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจ�าลองถูกก�าหนดไว้

ในโหนดของโครงข่ายของเบย์สด้วยความสัมพันธ์เชิงเหตุ 

(Causal Relationship) โครงข่ายของเบย์สมีความสามารถ 

ในการคาดการณ์ผลผลิตของพืชโดยใช้เทคนิคในการก�าหนด

ค่าพารามิเตอร์และตัวแปรเชิงพื้นที่ แบบจ�าลองสามารถคาด

การณ์ผลผลิตข้าวพันธุ์ กข6 ที่ปลูกในพื้นที่ศึกษาได้เป็นอย่าง

ดี ด้วยการใช้ หลักการประเมินคุณภาพที่ดินและการปรับปรุง

คุณภาพที่ดินร่วมกับโครงข่ายของเบย์สท�าให้แบบจ�าลอง

พืชถูกพัฒนาได้ง่ายขึ้นจากโครงสร้างของหลักการประเมิน

คุณภาพที่ดิน สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาแบบจ�าลองการ

คาดการณ์ผลผลิตพืชชนิดอื่นได้หากมีการศกึษาและวจิัยเพิ่ม

ในอนาคต
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บทคัดย่อ

 แบบจ�าลองมันส�าปะหลัง CSM-Cropsim-DSSAT เอื้อให้ผู้ใช้งานจ�าลองการผลิตมันส�าปะหลังครอบคลุมปัจจัยและ 

ทรพัยาการผลติด้าน ฤดปูลกู พนัธุม์นัส�าปะหลงั การจดัการน�า้ชลประทานและการจดัปุย๋ไนโตรเจนแต่ต้องมกีารปรบัแต่งและทดสอบ

แบบจ�าลองมนัส�าปะหลงัเพือ่ช่วยสนบัสนนุการจดัการทรพัยากรการผลติมนัส�าปะหลงัในประเทศไทยจงึท�าการปรบัแต่งแบบจ�าลอง

โดยใช้ข้อมูลงานทดลองมันส�าปะหลังพันธุ์ระยอง 1 ระยอง 90 ระยอง 5 เกษตรศาสตร์ 50 และระยอง 72 ปลูกในดินชุดห้วยโป่ง 

ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง จังหวัดระยอง ผลการปรับแต่งแบบจ�าลอง (Model Calibration) โดยใช้ข้อมูลน�า้หนักแห้งส่วนที่อยู่เหนือ

ดินของวันปลูกต้นฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม ปี 2543 ของทั้งห้าพันธุ์ได้ค่า D-Stat อยู่ในช่วง 0.849-0.939 และเมื่อใช้ข้อมูลน�้า

หนักแห้งส่วนหัวได้ค่า D-Stat อยู่ในช่วง 0.918-0.990 ผลการทดสอบแบบจ�าลอง (Model Validation) โดยใช้ข้อมูลน�้าหนักแห้ง

ส่วนที่อยู่เหนือดินของวันปลูกปลายฤดูฝนในเดือนตุลาคม ปี 2542 ของทั้งห้าพันธุ์ได้ค่า D-Stat อยู่ในช่วง 0.757-0.934 และเมื่อ

ใช้ข้อมูลน�้าหนักแห้งส่วนหัวได้ค่า D-Stat อยู่ในช่วง 0.769-0.972 แนะน�าว่าต้องท�าการปรับแต่งและทดสอบแบบจ�าลองโดยใช้

ข้อมลูน�า้หนกัแห้งส่วนใบและล�าต้นเพือ่ความมัน่ใจต่อการใช้งานประกอบการตดัสนิใจในการจดัการทรพัยากรการผลติมนัส�าปะหลงั 

ในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา

ค�าส�าคัญ : DSSATv4.5 / น�้าหนักแห้งส่วนที่อยู่เหนือดิน / น�้าหนักแห้งหัว / D-Stat / RMSE

ABSTRACT

 CSM-Cropsim-Cassava model allows users to simulate the effect of decision making to allocate production 

resources such as planting season, cassava varieties, irrigation regimes, chemical fertilizer on cassava production 

systems.Model calibration and validation is needed for implementation of model to assist in resource management 

of cassava production in Thailand.We used observed data sets collected from a series of field experiment conducted 

on Rayong 1, Rayong 90, Rayong 5, Kasetart 50and Rayong 72 cassava varieties at Rayong Field Crop Research 

Center. The calibration process, using the early rainy season experimental data setplanted in May 2000, reveals that 

d-stat value of total aboveground dried weight and storage root dried weight of five cassava varieties range 0.849-0.939 
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and 0.918-0.990, respectively. The model validation results, using the late rainy season data setplanted in October 1999, 

reveal that d-stat values of total aboveground dried weight and storage root dried weight of five cassava varieties range 

0.757-0.934 and 0.769-0.972, respectively. Were commend that additional calibration and validation is needed,using 

dried stem and leaf weight data set, to improve the model’s accuracy and user’s confident.

Keywords : DSSATv4.5 / Total Aboveground Dried Weight / Storage Root Dried Weight / D-Stat / RMSE

บทน�า 

 มนัส�าปะหลงัเป็นพชืเศรษฐกจิทีม่มีลูค่าการส่งออกรอง

จากข้าว ยางพาราและอ้อยน�า้ตาล ในปี พ.ศ. 2552 มีมูลค่า 

การส่งออกประมาณ 52 หมื่นล้านบาท (สุดใจ สูนาสวน

และคณะ. 2554) ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกใน

ห้าอันดับแรกของประเทศได้แก่ นครราชสีมา ก�าแพงเพชร 

ชัยภูมิ  สระแก ้ว และฉะเชิงเทรา (ส� านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร. 2555) มีพื้นที่รวม 3.3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 

45 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ ผลิตมันส�าปะหลังรวมทั้งสิ้น 

9.7 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 44 ของผลผลิตมันส�าปะหลัง 

ทั้งประเทศ มันส�าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญ

ต่อความเป็นอยู ่ของครัวเรือนเกษตรผู้ผลิตและเศรษฐกิจ

ระดับประเทศ มีการศึกษาวิจัยน�าใช้แบบจ�าลองมันส�าปะหลัง 

GUMCAS รุ่น 3.5 ในระดับสากล (Matthews and Hunt, 

1994) และระดับประเทศ (วินัย ศรวัต และคชาโชค สกุลสุแก้ว. 

2547; สุกิจ รัตนศรีวงษ์ และคณะ. 2553) เพื่อสนับสนุน

การวางแผนและการปฏิบัติงานจัดการทรัพยากรการผลิต 

ให้มีประสิทธิภาพโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบสนับสนุน 

การตัดสินใจ (เมธี เอกะสิงห์. 2547) อย่างไรก็ตามยังไม่มี

การปรับแต่งและการทดสอบแบบจ�าลองมันส�าปะหลัง 

CSM-Cropsim-Cassava  รุน่ 4.5 ในประเทศไทย ซึง่เป็นแบบ

จ�าลองที่ออกแบบเพิ่มเติมจากแบบจ�าลองรุ่น 3.5 ให้ผู้ใช้งาน

จ�าลองการผลิตมันส�าปะหลังครอบคลุมปัจจัยและทรัพยาการ

ผลติด้าน ฤดปูลกู พนัธุม์นัส�าปะหลงั การจดัการน�า้ชลประทาน 

และการจัดการปุ๋ยไนโตรเจน 

วัตถุประสงค์

 วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อรายงานผลการปรับ

แต่งและการทดสอบแบบจ�าลองมนัส�าปะหลงั CSM-Cropsim-

Cassava รุ ่น 4.5 โดยใช้ข้อมูลงานทดลองภาคสนามที่มี 

จัดเก็บตลอดฤดูปลูกในศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ส�านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร

วิธีการศึกษา

ข้อมูลงานทดลองมันส�าปะหลัง

 รายละเอียดของงานทดลองภาคสนามมีในรายงาน 

ของโอภาษและคณะ (2547) ข้อมูลที่น�ามาประกอบเป็นฐาน

ข้อมูลเพื่อใช้งานปรับแต่งและการทดสอบแบบจ�าลองมัน

ส�าปะหลังได้แก่ 

 ข้อมูลกาลอากาศรายวันของศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 

มีการจัดเก็บระหว่างปี ค.ศ.1999-2002 (พ.ศ.2542-2545) 

ได้แก่รังสีดวงอาทิตย์ อุณหภูมิสูงสุดและต�่าสุด และปริมาณ

น�้าฝน 

 ข ้อมูลความชื้นดินและความเข้มข้นของไอออน 

ไนเตรทและแอมโมเนียมของแต่ละชั้นดินก่อนการปลูก 

ใช้ข้อมูลกายภาพจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินค�านวณ

ข้อมลูเฉพาะของแต่ละชัน้ดนิของดนิชดุห้วยโป่ง ซึง่เป็นดนิร่วน

เหนยีวทราย (Sandyclayloam, Clayey, Mixed : Typic Paleudult 

ปัจจุบันเป็น TypicKandiudults)

 ข้อมลูการจดัการผลติ ท�าการทดลองปลกูมนัส�าปะหลงั

สองวนัปลกูได้แก่วนัปลกูปลายฤดฝูนในวนัที ่10 ตลุาคม 2542 

และ วันปลูกต้นฤดูฝนในวันที่ 18 เมษายน 2543 ปลูกทดสอบ

มันส�าปะหลัง 5 พันธุ์ได้แก่ ระยอง 1 (R1) ระยอง 90 (R90) 

ระยอง 5 (R5) เกษตรศาสตร์ 50 (KU50) และระยอง 72 

(R72) ใช้ระยะปลูก 1x1 เมตร ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 

50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อมันส�าปะหลังมีอายุ 1 เดือนหลังปลูก 

 ข้อมลูการเตบิโตของมนัส�าปะหลงั ท�าการเกบ็ตวัอย่าง

มันส�าปะหลังรายเดือนโดยแบ่งเป็นน�้าหนักแห้งส่วนเหนือ

ดินและน�้าหนักแห้งของหัวมันส�าปะหลังและจัดให้อยู่ในรูป

แบบ File A และ File T (Hunt ,T. and K. B. Boote, 1998) 

เพื่อท�าการปรับแต่งและการทดสอบแบบจ�าลอง
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แบบจ�าลองมันส�าปะหลัง

 แบบจ�าลองมันส�าปะหลัง CSM-Cropsim-Cassava 

หรือ CSM-CRCRP-Cassava รุ่น 4.5 พัฒนาต่อยอดจาก

แบบจ�าลองมันส�าปะหลัง GUMCAS (Matthews R. B. 

and L. A. Hunt,. 1994 ค�าว่า GUMaya เป็นค�าในภาษา 

ตากาลอ็กประเทศฟิลปิปินส์หมายถงึการจ�าลอง หรอื Simulate) 

แบบจ�าลองมนัส�าปะหลงัเป็นแบบจ�าลองเชงิพลวตั (Dynamic 

model) หรือเชิงกระบวนการ (Process-Oriented Model) 

โดยแบ่งกระบวนการพัฒนาการและกระบวนการเติบโต 

ออกจากกันเนื่องจากทั้งสองกระบวนการได้รับอิทธิพล 

และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพืชและการจัดการ 

ที่แตกต ่างกัน กระบวนการพัฒนาการ (Phenology 

Process) ของมันส�าปะหลังแบ่งออกเป็น 6 ระยะซึ่งอ่านชื่อ

ระยะพัฒนาการจากแฟ้มข้อมูล *.SPE ได้แก่ ระยะปลูกถึง

รากงอกรากงอกถงึระยะแตกกิง่แรก ระยะแตกกิง่แรกถงึระยะ

แตกกิ่งที่สอง ระยะแตกกิ่งที่สองถึงระยะแตกกิ่งที่สาม ระยะ

แตกกิ่งที่สามถึงระยะแตกกิ่งที่สี่ ระยะแตกกิ่งที่สี่ถึงระยะเก็บ

เกี่ยวหรือระยะพัฒนาการสิ้นสุด กระบวนการพัฒนาการช่วง

ต้นเน้นการพัฒนาทางล�าต้นและใบเป็นระยะที่ได้รับอิทธิพล 

จากอณุหภมูอิากาศและความแห้งแล้ง การเข้าสูร่ะยะสบืพนัธุ์

ของมันส�าปะหลังเป็นกระบวนที่ได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิ

อากาศความแห้งแล้งและจากช่วงแสง 

 กระบวนการเติบโต (Growth Process) ของแบบ

จ�าลองมันส�าปะหลัง CSM-Cropsim-Cassava รุ ่น 4.5 

มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ อุณหภูมิและการขาดน�้าส่ง

ผลโดยตรงต่อพื้นที่ใบจ�าเพาะ (Specific Leaf Area) อัตรา 

การปรากฏของใบลดลงตามจ�านวนใบข้อมูล Partition 

Fraction to Top (PTF) เป็นผลการค�านวณสัดส่วนระหว่าง 

ราก/ล�าต้น การขาดน�้าส่งผลต่อการสร้างพื้นที่ใบ เพิ่มระยะ 

การก�าเนิดหัวมันส�าปะหลัง เพิ่มจ�านวนหัวเริ่มต้นฤดูปลูก 

เพิ่มสัดส่วนเบื้องต้นของหัวมันส�าปะหลัง ช่วงแสงมีผล

ต่อกระบวน การพัฒนาการมีการค�านวณความเข้มข้น

ของไนโตรเจนในหัว และมีการป้องกันการเคลื่อนที่และ 

ใช้ไนโตรเจนเพื่อการเติบโตของใบในภาวะที่ขาดไนโตรเจน

การปรับแต่ง การทดสอบแบบจ�าลองและการวิเคราะห์ 

ข้อมูล

 ใช้โปรแกรม GENCALC ในการปรับแต่งแบบจ�าลอง 

และใช้สถิติ D-Stat หรือ Agreement Index (Willmott, C. J. 

1984 และอรรถชัย จินตะเวช. 2555) ค่า Root Mean Square 

Error (RMSE) และค่า R2 ในการเปรียบเทียบผลการค�านวณ 

(Simulated Values) ของแบบจ�าลองมันส�าปะหลัง CSM-

Cropsim-Cassava และ ค่าทีจ่ดัเกบ็จากภาคสนาม (Observed 

Values) ซึ่งมีบรรจุในโปรแกรม DSSAT4.5 (Hoogenboom 

et al. 2010)

ผลการศึกษา 

ผลการปรับแต่งแบบจ�าลอง (Model calibration)

 การปรบัแต่งแบบจ�าลองใช้ข้อมลูของวนัปลกูต้นฤดฝูน

ของปี พ.ศ. 2543-44 (ค.ศ. 2000-01) ใช้โปรแกรม GENCALC 

และด้วยประสบการณ์โดยใช้ข้อมูลน�้าหนักแห้งเหนือดินและ

น�้าหนักแห้งหัวมันส�าปะหลัง ได้ค่าสัมประสิทธ์พันธุกรรมของ

มันส�าปะหลังทั้ง 5 พันธุ์ทั้ง 16 ค่า (Table1) ค่า R2, RMSE, 

และ D-Stat ที่ได้จากการใช้สัมประสิทธิ์พันธุกรรมดังกล่าว

แสดงใน Table 2

Table1 : Genetic coefficients of five cassava varieties calibrated using the observed data set from the early rainy season

 planting date during April 2000-March 2001 at Rayong Field Crop Research Center, OARD 6, Dept. of 

 Agriculture, Thailand.

@VAR# VAR-NAME........ EXP# ECO# PPS1 P1L P2L P4L P5L SR#WT SRFR LA1S LAXS  LAXND LAFS LAFND LAWS

 PHINT LLIFA STFR

TH0001 Rayong1 (R1) . 990005  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TH0001 Rayong1 (R1) .  990005 0 16.50 100 30 200 0.25 0.15 300 2000 78 30 150 254 15.0 10.6 0.25

TH0002 Rayong90 (R90). 990005 0 20 15 30 200 0.25 0.30 300 3550 72 30 150 254 15.0 10.6 0.10

TH0003 Rayong5 (R5) .  990005 0 10 15 30 200 0.25 0.10 300 2800 82 30 150 220 15.4 15.0 0.10

TH0004 KU50 (KU50) .  990005 0 10 15 30 200 0.25 0.40 300 2000 72 30 150 160 20.0 15.0 0.20

TH0005 Rayong72 (R72) . 990005  0 10 15 30 200 0.25 0.40 200 2000 82 30 150 240 16.0 8.0 0.15
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Table 2 : Observed (OBS) and simulated (SIM) total aboveground and storage root dried weight (kg/ha) of the early
 rainy season planting during April 2000-March 2001 at Rayong Field Crop Research Center, OARD 6, Dept. 
 of Agriculture, Thailand and three statistics used in model comparison during the calibration process.

Cultivar Mean
r-Square RMSE d-Stat. Used Obs.

Total

Number Obs.Variable Name Observed Simulated

 R 1
 Total aboveground

6548 8537 0.891 2895 0.939 12 12

 Storage root 4045 3960 0.930 1619 0.933 12 12

 R 90

 Total aboveground 5650 8282 0.977 2843 0.931 12 12

 Storage root 4431 5296 0.978 1079 0.983 12 12

 R 5

 Total aboveground 8525 11298 0.969 3147 0.930 11 12

 Storage root 6508 7137 0.982 887 0.990 11 12

 KU 50

 Total aboveground 9494 13706 0.905 5513 0.849 12 12

 Storage root 6437 8774 0.987 2923 0.923 12 12

 R 72

 Total aboveground 8345 11904 0.911 4492 0.857 12 12

 Storage root 6550 8484 0.905 2717 0.918 12 12

 ข้อมูลน�้าหนักแห้งเหนือดินและข้อมูลน�้าหนักแห้ง

หัวมันส�าปะหลังที่จัดเก็บจากภาคสนาม (OBS) ของวันปลูก

ต้นฤดฝูนมค่ีาอยูใ่นช่วง 5650-9494 และ 4431-6550 กโิลกรมั/

เฮกตาร์ตามล�าดับ ส่วนข้อมูลน�า้หนักแห้งเหนือดินและข้อมูล

น�้าหนักแห้งหัวมันส�าปะหลังที่ได้จากแบบจ�าลอง (SIM) มีค่า

อยู่ในช่วง 8282-13706 และ 5296-8774 กิโลกรัม/เฮกตาร์ 

ตามล�าดับ

 การเปรียบเทียบผลการปรับแต่งโดยใช้สัมประสิทธิ์

พันธุกรรมในตารางที่ 1 และใช้ค่าสถิติ R2 ส�าหรับน�้าหนักแห้ง 

เหนือดินมีค่าอยู่ระหว่าง 0.891-0.977 แสดงว่าแบบจ�าลอง

และค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมชุดนี้ของมันส�าปะหลังทั้งห้า

พนัธุส์ามารถอธบิายความแปรปรวนของน�า้หนกัแห้งเหนอืดนิ 

จากการเก็บข้อมูลภาคสนามครั้งนี้ได้ร้อยละ 89.1-97.7 

ส่วนค่าสถิติ R2 ส�าหรับน�้าหนักแห้งหัวมันส�าปะหลังมีค่าอยู่

ระหว่าง 0.905-0.987 คือสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

น�้าหนักแห้งหัวมันส�าปะหลังได้ร้อยละ 90.5-98.7

 เมือ่เปรยีบเทยีบผลการปรบัแต่งโดยใช้ค่าสถติ ิRMSE 

ส�าหรับน�้าหนักแห้งเหนือดินมีค่าอยู ่ระหว่าง 2843-5513 

กิโลกรัม/เฮกตาร์ส่วนค่าสถิติ RMSE ส�าหรับน�้าหนักแห้ง

หัวมันส�าปะหลังมีค่าอยู่ระหว่าง 887-2843 กิโลกรัม/เฮกตาร์

ซึ่งยังต้องปรับแต่งให้ลดลงโดยเฉพาะน�้าหนักแห้งเหนือดิน

 เมื่อเปรียบเทียบผลการปรับแต่งโดยใช้ค่าสถิติ d-stat 

ส�าหรบัน�า้หนกัแห้งเหนอืดนิมค่ีาอยูร่ะหว่าง 0.849-0.939 ส่วน

ค่าสถิติ d-stat ส�าหรับน�้าหนักแห้งหัวมันส�าปะหลังมีค่าอยู่

 แบบจ�าลองมันส�าปะหลังรุ่น 4.5 ใช้ค่าสัมประสิทธ์

พันธุกรรมทั้งสิ้น 16 ค่าในการแสดงแตกต่างระหว่างพันธุ์

มันส�าปะหลัง โดยหกค่าแรกมีส่วนเกี่ยวกับระยะเวลาของ

ช่วงพัฒนาทั้งหกช่วงของแต่ละพันธุ์และที่เหลือสิบค่าเกี่ยว

กับการเติบโตทางใบและสัดส่วนของการแบ่งน�า้หนักระหว่าง

ส่วนล�าต้นและส่วนหัวมันส�าปะหลัง สัมประสิทธิ์พันธุกรรมที่

เกีย่วกบัระยะเวลาของช่วงพฒันามคีวามแตกต่างมากระหว่าง

พันธุ์ได้แก่ P1L และ P2L มีค่าระหว่าง 10-20 และ 15-100 

ตามล�าดับ ซึ่งหมายถึงจ�านวนใบของแต่ละช่วงการแตกกิ่ง
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ระหว่าง 0.918-0.990 แสดงว่าแบบจ�าลองสามารถอธิบายรูป

แบบการแปรปรวนของค่าที่วัดจากภาคสนามได้ค่อนข้างดี 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าสถิติ R2

Table 3 : Observed (OBS) and simulated (SIM) total aboveground and storage root dried weight (kg/ha) for late rainy

 season planting during October1999-Septmber 2000 at Rayong Field Crop Research Center, OARD 6, Dept. 

 of Agriculture, Thailand and three statistics used in model comparison during the validation process.

Cultivar Mean
R2 RMSE d-stat

Used Total

Variable names OBS SIM OBS OBS

 R1
 Total aboveground 9020 13422 0.965 5092 0.847 12 12

 Storage root 5902 7414 0.955 1834 0.950 12 12

 R90
 Total aboveground 7746 10829 0.967 3514 0.903 11 12

 Storage root 5863 7130 0.978 1600 0.965 11 12

 R5
 Total aboveground 7181 6770 0.939 2861 0.934 11 12

 Storage root 5371 3377 0.910 3856 0.769 11 12

 KU50
 Total aboveground 5393 8411 0.955 3960 0.883 12 12

 Storage root 4149 5014 0.955 1372 0.972 12 12

 R72
 Total aboveground 4189 7956 0.849 4423 0.757 12 12

 Storage root 3364 5588 0.864 2689 0.844 12 12

ผลการทดสอบแบบจ�าลอง (Model validation)

 การทดสอบแบบจ�าลองใช้ข้อมูลของวันปลูกปลายฤดู

ฝนในปี พ.ศ. 2542-43 (ค.ศ. 1999-2000) และค่าสัมประสิทธิ์

พันธุกรรม (Table1) โดยไม่มีการปรับแต่งสัมประสิทธิ์

พันธุกรรม ท�าการเปรียบเทียบความสามารถของแบบจ�าลอง

โดยใช้ค่าสถิติ R2, RMSE, และ D-Stat (Table3)

 

ข้อมูลน�้าหนักแห้งเหนือดินและข้อมูลน�้าหนักแห้งหัวมัน

ส�าปะหลังที่จัดเก็บจากภาคสนาม (OBS) ของวันปลูก

ปลายฤดูฝนทั้งห้าพันธุ ์มีค่าอยู ่ในช่วง 4189-9020 และ 

3364-5902 กิโลกรัม/เฮกตาร์ตามล�าดับ ส่วนข้อมูลน�้า

หนักแห้งเหนือดินและข้อมูลน�้าหนักแห้งหัวมันส�าปะหลัง

ที่ได้จากแบบจ�าลอง (SIM) มีค่าอยู่ในช่วง 6770-13422 

และ 3377-7414 กิโลกรัม/เฮกตาร์ตามล�าดับแบบจ�าลอง 

คาดการณ์  (SIM) ได้มากกว่าค่าทีจ่ดัเกบ็จากภาคสนาม  (OBS) 

ทั้งสองตัวแปร (น�้าหนักแห้งเหนือดินและข้อมูลน�า้หนักแห้ง

หัวมันส�าปะหลัง)

 การเปรียบเทียบผลการทดสอบแบบจ�าลองโดย 

วันปลูกปลายฤดูฝนทั้งห้าพันธุ์ใช้ค่าสถิติ R2 ส�าหรับน�า้หนัก

แห้งเหนอืดนิมค่ีาอยูร่ะหว่าง 0.849-0.967 แสดงว่าแบบจ�าลอง

และค่าสมัประสทิธิพ์นัธกุรรมชดุนีข้องมนัส�าปะหลงัทัง้ห้าพนัธุ์

สามารถอธิบายความแปรปรวนของน�้าหนักแห้งเหนือดิน 

จากการเก็บข้อมูลภาคสนามครั้งนี้ได้ร้อยละ 84.9-96.7 

ส่วนค่าสถิติ R2 ส�าหรับน�้าหนักแห้งหัวมันส�าปะหลังมีค่าอยู่

ระหว่าง 0.864-0.978 คือสามารถอธิบายความแปรปรวน 

ของน�้าหนักแห้งหัวมันส�าปะหลังได้ร้อยละ 86.4-97.8
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 เมือ่เปรยีบเทยีบผลการปรบัแต่งโดยใช้ค่าสถติ ิRMSE 

ส�าหรับน�้าหนักแห้งเหนือดินมีค่าอยู่ระหว่าง 2861-5093 

กิโลกรัม/เฮกตาร์ส่วนค่าสถิติ RMSE ส�าหรับน�้าหนักแห้ง 

หวัมนัส�าปะหลงัมค่ีาอยูร่ะหว่าง 1372-3856 กโิลกรมั/เฮกตาร์

ซึ่งค่าอยู่ในช่วงเดียวกับกระบวนการปรับแต่งแบบจ�าลอง

 เมือ่เปรยีบเทยีบผลการปรบัแต่งโดยใช้ค่าสถติ ิD-Stat 

ส�าหรับน�้าหนักแห้งเหนือดินมีค่าอยู่ระหว่าง 0.757-0.934 

ส่วนค่าสถิติ D-Stat ส�าหรับน�้าหนักแห้งหัวมันส�าปะหลังมีค่า

อยู่ระหว่าง 0.769-0.972 แสดงว่าแบบจ�าลองสามารถอธิบาย

รูปแบบการแปรปรวนของค่าที่วัดจากภาคสนามได้ค่อนข้างดี 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าสถิติ R2  แต่มีค่าต�่ากว่าที่ได้

รับในกระบวนการปรับแต่งแบบจ�าลอง

วิจารณ์ผล

 การปรับแต่งแบบจ�าลองเป ็นขั้นตอนส�าคัญขั้น

ตอนแรกในการน�าใช้แบบจ�าลองในสภาพของประเทศไทย 

ได ้ ใช ้ข ้อมูลของวันปลูกมันส� าปะหลั งต ้นฤดูฝนของ 

ปี พ.ศ. 2543-44 (ค.ศ. 2000-01) และท�าการทดลองโดย 

ใช ้มันส�าปะหลังห ้าพันธุ ์ส�าคัญของวงการวิชาการและ

อุตสาหกรรมมันส�าปะหลัง มันส�าปะหลังทั้งห ้าพันธุ ์มี 

Phenology, Morphology & Growth ที่แตกต่างกันและเป็น 

ตั วแทนที่ ดี ของมันส� าปะหลั งของประ เทศไทยเป ็น

ชุดข้อมูลที่ดีมากชุดหนึ่งของประเทศไทย มีการจัดเก็บ

อย ่างเป ็นระบบและมีความอุตสาหะเป ็นอย ่างสูงของ

คณะผู ้วิจัยของศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง การปรับแต่งโดย

การใช ้โปรแกรม GENCALC และประสบการณ์เป ็น

วิธีการที่ใช ้แพร่หลาย อย่างไรก็ตามการปรับแต่งแบบ

จ�าลองมันส�าปะหลังซึ่งเป็นพืชอายุยาวมีอายุเก็บเกี่ยว 

12 เดือน ต้องการข้อมูลน�้าหนักแห้งล�าต้นและน�้าหนักแห้ง

ของใบในการปรับแต่งเพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรม 

ที่ เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงน�้าหนัก 

ส่วนต่าง ๆ   ตลอดระยะเวลาทีม่นัส�าปะหลงัอยูใ่นแปลงทดลอง

นอกจากนี้ การปรับแต่งแบบจ�าลองต้องการข้อมูลพัฒนาการ 

ได้แก่ข้อมูลวันแตกกิ่งของมันส�าปะหลังแต่ละพันธุ์ ข้อมูล

จ�านวนใบบนล�าหลักโดยนับเป็นรายสัปดาห์และข้อมูลพื้นที่

ใบเพื่อการค�านวณดัชนีพื้นที่ใบ

 การทดสอบแบบจ�าลองใช้ข ้อมูลของวันปลูกมัน

ส�าปะหลงัปลายฤดฝูนของปี พ.ศ. 2542-43 (ค.ศ.1999-2000) 

มีการจัดเก็บข้อมูลและเป็นชุดข้อมูลที่ดีมากชุดหนึ่งของ

ประเทศไทยและอาจจะนับได้ว่าในระดับสากล การทดสอบ

แบบจ�าลองใช้ค่าสถิติมาตรฐานสามค่า ได้แก่ ค่า R2, RMSE, 

และ D-Stat ให้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก และสามารถใช้ทดสอบ

แบบจ�าลองมันส�าปะหลัง CSM-Cropsim-Cassava ในพื้นที่

อื่นของประเทศไทยได้โดยผู้ใช้งานแบบจ�าลองต้องจัดรูปแบบ

ข้อมูลตามความต้องการของแบบจ�าลองเมื่อผ่านขั้นตอนนี้

แล้วสามารถท�าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจ�าลอง 

(Sensitivity Analysis) จนถึงขั้นตอนการน�าใช้แบบจ�าลอง 

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจจัดการทรัพยากรเกษตรทั้งในเชิง

พื้นที่และเชิงเวลาต่อไป

สรุปผล
 ข้อมูลที่ใช้ในการปรับแต่งแบบจ�าลองมันส�าปะหลัง 

CSM-Cropsim-Cassava มีการจัดเก็บจากภาคสนามของ

งานทดลองวันปลูกต้นฤดูฝน โดยใช้ข้อมูลน�้าหนักแห้งเหนือ

ดินและน�้าหนักแห้งหัวมันส�าปะหลัง การเปรียบเทียบโดยใช้

ค่าสถิติสามค่า ได้แก่ R2, RMSE, และ D-Stat มีผลอยู่ใน

เกฑณ์ทีด่มีาก แสดงว่าแบบจ�าลองสามารถอธบิายรปูแบบการ

แปรปรวนของค่าดงักล่าวทีว่ดัจากภาคสนามได้ค่อนข้างดส่ีวน

การทดสอบแบบจ�าลองนั้นใช้ข้อมูลจากภาคสนามที่มีการจัด

เก็บจากงานทดลองวันปลูกปลายฤดูฝนให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

เช่นกัน อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มความแม่นย�าและความมั่นใจ

ในการน�าใช้แบบจ�าลองมันส�าปะหลัง จึงเสนอให้มีการจัดท�า 

การทดลองภาคสนามมาตรฐาน และจัดเก็บข้อมูลการแตกกิ่ง 

การเพิ่มขึ้น-ลดลงของจ�านวนใบ ดัชนีพื้นที่ใบ การสะสม

น�้าหนักแห้งในส่วนหัวมันส�าปะหลัง ล�าต้น และใบเพื่อ

ใช้ในการปรับแต่งแบบจ�าลองมันส�าปะหลังตามกระบวน 

การพัฒนาการและกระบวนการเติบโต ซึ่งจะท�าให้ได้ข้อมูล

สัมประสิทธิ์พันธุกรรมประจ�าพันธุ์มันส�าปะหลังพันธุ์ที่ส�าคัญ

ของอุตสาหกรรมมันส�าปะหลังเป็นประโยชน์ต่อการน�าใช้ 

แบบจ�าลองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจจัดการทรัพยากร 

การผลติมนัส�าปะหลงั ให้มปีระสทิธภิาพทัง้เชงิพืน้ทีแ่ละเชงิเวลา
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การผลิตและการทดสอบสมบัติกายภาพของถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว

Producing and Physical Properties Testing of Coconut Coir Charcoal Briquettes

สมิต  อินทร์ศิริพงษ์1 และ บุญรัก  ลาดสูงเนิน2

Smit Insiripong1 and Boonrak Ladsungnern2

1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้กล่าวถึง การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าวด้วยเตาเผาถ่านแบบเคลื่อนที่ได้ โดยใช้แก๊สหุงต้ม 

(LPG) เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นเตาที่มีความสะดวกในการใช้งานโดยสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้ที่ใดก็ได้ตามต้องการ วัสดุชีวมวลที่ใช้

เผาเป็นถ่านคือ เปลือกของมะพร้าวในส่วนของเปลือกด้านนอก เส้นใย และขุยมะพร้าว โดยไม่รวมกะลามะพร้าว ผลการศึกษา 

เบื้องต้นพบว่าการเผาถ่านจากเปลือกมะพร้าวนั้นใช้ระยะเวลาในการเผาที่เหมาะสมประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที ซึ่งสัดส่วน 

การเกดิถ่านประมาณร้อยละ 14 (ขึน้กบัความสดของเปลอืกก่อนการเผาถ่าน ตลอดจนทกัษะและความชำานาญของผูเ้ผา) นำาถ่านที่

เผาได้มาทำาการวเิคราะห์เพือ่หาองค์ประกอบธาตโุดยวธิเีอก็ซเรย์ฟลอูอเรสเซนต์ หลงัจากนัน้นำามาป่นและอดัเป็นแท่งเพือ่ทดสอบ 

การติดไฟด้วยส่วนผสมระหว่างถ่านป่น แป้งมันสำาปะหลัง และนำ้า ในอัตราส่วน 1.5:0.4:3 โดยนำ้าหนัก นำาถ่านอัดแท่งที่ได้ไป

ทดสอบหาค่าความร้อน คุณลักษณะเฉพาะของถ่านเปลือกมะพร้าวอัดแท่งที่ได้ คือ สามารถจุดติดไฟได้ง่าย แต่ไม่ลุกเป็นเปลว 

และจะให้ค่าความร้อนน้อยกว่า เมือ่เปรยีบเทยีบกบัถ่านจากกะลามะพร้าวหรอืถ่านไม้เนือ้แขง็ แต่สมบตักิายภาพโดยรวมใกล้เคยีง 

กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทถ่านอัดแท่ง

ค�าส�าคัญ : ถ่านอัดแท่ง / เปลือกมะพร้าว / เตาเผาถ่านแบบเคลื่อนที่

ABSTRACT

 This research paper describes the production of coconut coir charcoal briquettes by a moveable charcoal 

brazier. A moveable charcoal brazier was start burning with LPG, conveniently to move to anywhere. The biomass 

uses to produce the charcoal are the exocarp and the mesocarp of coconut, not included the endocarp (coconut shell). 

From the experiment, an optimum time interval of charcoal burning was about 1 hour and 25 minutes. The quantity of 

charcoal after burning was about 14% by weight. The X-rays fluorescent spectroscopy was used to find the substance 

composite of the coconut coir charcoal. The charcoal briquettes were produced by powdered of coconut coir charcoal 

and mixed with tapioca flour and water in ratio 1.5:0.4:3 by weight. The heating value of charcoal briquettes was tested. 

The property of charcoal briquettes was flammable, no flame and provide heat less than the coconut shell charcoal or 

hardwood charcoal. The generally property of coconut coir charcoal was nearly with a community product standard.

Keywords : Charcoal Briquettes / Coconut Coir / Charcoal Brazier
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บทน�า

 มะพร ้าวและผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข ้องกับมะพร้าว 

มีบทบาทและความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่

จังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดราชบุรี 

มะพร้าวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวเป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและเป็นสินค้าส่งออกแพร่กระจายไปทั่วประเทศ 

และทำารายได้อย่างสำาคัญให้กับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว 

การจำาหน่ายมะพร้าว โดยเฉพาะเนื้อมะพร้าวส่งโรงงาน

อุตสาหกรรม เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวหรือผู ้ประกอบ 

การต้องปอกเปลือกมะพร้าวและกะเทาะกะลา ทำาให้เกิดวัสดุ

เหลือทิ้งคือ นำ้ามะพร้าว กะลาและเปลือกมะพร้าว ซึ่งถือเป็น

ปัญหาหนึ่งทางด้านสิ่งแวดล้อม การแสวงหาแนวทางการ

ใช้ประโยชน์จากชีวมวลที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมมะพร้าว 

ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้ว ยังสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายในการกำาจัดหรือขนย้ายได้ ถ้ามีการนำามาใช้เป็น

แหล่งเชื้อเพลิงความร้อน ก็สามารถลดอัตราการใช้เชื้อเพลิง

ความร้อนในครัวเรือนสำาหรับการประกอบอาหารได้ ดังนั้น 

ในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้จงึมุง่เน้นในการศกึษาเรือ่ง ภมูปัิญญา

ท้องถิ่นสู่นวัตกรรมพลังงานทดแทน ด้านการผลิตถ่านจาก

ชีวมวลที่เหลือจากอุตสาหกรรมมะพร้าว (สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 

และคณะ. 2553., บุญรัก ลาดสูงเนิน 2553.) ซึ่งผลผลิต 

มะพร้าวแต่ละปีจะมีมูลค่าไม่ตำ่ากว่าปีละ 2,700 ล้านบาท 

 มะพร้าวสามารถปลูกได้ในพื้นที่ทุกจังหวัดของ

ประเทศไทย แต่ให้ผลผลิตสูงในดินที่มีสภาพเป็นกลาง 

หรือเป็นกรดเล็กน้อยคือ (pH ระหว่าง 6-7) ลักษณะดิน

ร่วน หรือร่วนปนทราย มีการระบายนำ้าดี มีฝนตกกระจาย

สมำ่าเสมอ อากาศอบอุ่น หรือค่อนข้างร้อน และมีแสงแดด 

มากภาคที่มีการปลูกมะพร้าวมากและปลูกเป็นอาชีพ คือ

ภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ภาคใต้ ได้แก่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช ฯลฯ 

ภาคตะวนัออก ได้แก่ จงัหวดัชลบรุ ีและระยอง ฯลฯ ภาคตะวนัตก 

ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และสมุทรสงคราม ฯลฯ

 เมือ่พจิารณาองค์ประกอบของผลมะพร้าวจะประกอบ

ด้วยเนื้อเยื้อ 3 ชั้น ดังนี้

 - Exocarp คือส่วนเปลือกนอกสุด สีของเปลือกจะมี 

  ตัง้แต่สเีขยีว เหลอืง นำา้ตาล นำา้ตาลแดง และสงีาช้าง 

  ขึ้นกับสายพันธุ์ของมะพร้าว

 - Mesocarp คือส่วนเนื้อเยื่อถัดจากเปลือกชั้นนอก 

  จะมลีกัษณะเป็นเส้นใยและหยุน่ หนาประมาณ 2-5 ซม.
 - Endocarp คือส่วนของกะลาซึ่งเป็นส่วนเนื้อเยื่อ 
  ที่แข็งที่สุด มีรูปร่างกลม มีขั้วตา 3 ตา ภายใน 
  ประกอบ ด้วย Seed Coat มีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อ 
  เยื่อบางๆ  สีนำ้าตาลถัดจาก Seed Coat จะเป็นส่วน 
  เนื้อมะพร้าว 
 - Solid Endosperm คอื เนือ้มะพร้าว เนือ้มะพร้าวขณะ
  ยงัอ่อนเนือ้จะบางและอ่อนนิม่ ผลแก่เนือ้จะแขง็หนา 
  ประมาณ 4-10 มม.

รูปที่ 1 องค์ประกอบของผลมะพร้าว

 โดยทั่วไปแล้วการนำาเนื้อของมะพร้าวแก่มาใช้งาน 

ต้องทำาการปอกเปลือกและกะเทาะกะลามะพร้าว เพื่อ

ขูดเอาเนื้อมะพร้าวออก ทำาให้ส่วนเปลือกและส่วนของ

กะลาแยกออกจากกัน กะลามะพร้าวนั้นสามารถนำาไป

เผาเป็นถ่านคุณภาพดี ให้ความร้อนสูงและมีควันน้อย 

เหมาะสำาหรับใช้ปิ้งย่างอาหาร (บุญรัก ลาดสูงเนิน. 2555) 

ส ่วนเปลือกมะพร้าวสามารถนำาไปแยกเอาเส ้นใยออก 

เพือ่นำาไปใช้ในอตุสาหกรรมทีน่อนใยมะพร้าว หรอืจะนำาไปสบั

ให้เป็นชิ้นเล็กๆ ผสมกับดินใช้ในการเกษตร 

 ในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับเปลือกมะพร้าวในรูปแบบของการนำามาผลิตเป็นถ่าน 

อัดแท่ง โดยใช้ส่วนเปลือกนอกสุดของผล และส่วนเนื้อเยื่อ

ถัดจากเปลือกที่ประกอบด้วยใย และขุยของผลมะพร้าว 

มาเผาเป็นถ่านและอัดขึ้นรูปเป็นแท่ง แล้วทำาการทดสอบ 

หาองค์ประกอบธาตุ ทดสอบหาค่าความร้อน และทดสอบ

การจุดติดไฟเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของถ่าน 

อัดแท่ง โดยเตาเผาถ่านที่ใช้เป็นเตาแบบเคลื่อนที่ได้ที่

ใช้แก๊สหุงต้มเชื้อเพลิงที่คณะผู ้วิจัยเคยทำาการวิจัยไว้ก่อน 

หน้านี้ (Sherwin, k. 1996, Halliday, D. 1997) ข้อดีของการ

เผาถ่านด้วยเตาแบบเคลื่อนที่ก็คือ ไม่ต้องใช้ไม้ฟืนหรือ 

เชื้อเพลิงชนิดอื่น เช่น นำ้ามันก๊าด ในการจุดติดไฟในตอน 

เริ่มต้น เนื่องจากแก๊สแอลพีจีให้ความร้อนสูงจึงทำาให้ใช้
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เวลาในการเผาถ่านลดลงอย่างมาก คือจะใช้เวลาในการเผา 

ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ก็สามารถดับไฟและปิดช่องอากาศทั้งหมด

ของเตา ทิ้งไว้ให้เย็นก็สามารถเก็บถ่านได้ จึงลดเวลาใน 

การเผาถ่านลงและไม่สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิมากนกัเพราะใช้แก๊ส

แอลพีจีในการเผาแต่ละครั้งไม่เกิน 1 กิโลกรัม

วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษา และวิเคราะห์สมบัติกายภาพเกี่ยวกับ 

การผลิตถ่านจากเปลือกมะพร้าวในรูปของถ่านอัดแท่ง นำาไป

สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากการซื้อ

เชื้อเพลิงความร้อนในการประกอบอาหาร

วิธีการศึกษา

หลักการพื้นฐานของเตาเผาถ่าน

1. การพาความร้อน (convection) 

 คือการถ่ายโอนความร้อนโดยตัวกลางเคลื่อนที่พา

ความร้อนไป การพาความร้อนเกิดขึ้นได้เฉพาะในของไหล 

(ของเหลวและแก๊ส) เพราะโมเลกุลของของไหลเคลื่อนที่ได้ 

จากการทดลองพบว่าอัตราการพาความร้อน H ขึ้นกับพื้นที่

หน้าตัด A และความแตกต่างของอุณหภูมิ ∆T มีค่าโดย

ประมาณดังนี้

 H = hA∆T (1)

 เมือ่ h เป็นสมัประสทิธิก์ารพาความร้อน (Convection 

Coefficient)

2. การแผ่รังสีความร้อน

 ถ้าวตัถมุอีณุหภมูสิงูกว่าศนูย์สมับรูณ์  (0 K หรอื -273°C) 

จะแผ่พลังงานออกมาในรูปของรังสีหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

ช่วงความถีต่่างๆ เรยีกว่าการแผ่รงัสคีวามร้อนหรอืการแผ่รงัสี 

(Radiation) ให้ H แทนอัตราการแผ่รังสีออกจากผิวของวัตถุ

พืน้ทีผ่วิ H ณ อณุหภมูสิมับรูณ์ T ปรมิาณ H, A และ T มคีวาม

สัมพันธ์ดังสมการ

  H = AeσT4 (2)

 สมการที่ (2) เรียกว่ากฏชเตฟาน-โบลต์ซมันน์ 

(Stefan-Boltzmann law) อัตราการแผ่รังสี H เป็นหน่วยของ

กำาลงั (พลงังานต่อเวลา) σ เป็นค่าคงตวัชเตฟาน-โบลต์ซมนัน์ 

(Stefan-Boltzmann Constant) มีขนาดเท่ากับ 5.6699 X 10 -8 

W .m-2 .K-4 และค่า e เรียกว่าสภาพเปล่งรังสี (Emissivity)

3. การพาความร้อนแบบธรรมชาต ิ

 ปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทำาต่อการ

ไหลของของไหล และการเคลื่อนที่เป็นผลเฉพาะมาจากการ

เปลี่ยนแปลงความหนาแน่นภายในของไหล ภายใต้หลัก

การการลอยตัว (Buoyancy) ของอาร์คิมีดิส พิจารณาวัตถุ

หรืออนุภาคความหนาแน่น ρ ซึ่งน้อยกว่าของไหลแวดล้อม 

ความหนาแน่น ρ
ƒ
 จะมีแรงลอยตัวหรือแรงพยุง (Buoyant 

Force, F
b
) ทิศทางชี้ขึ้น ด้วยขนาดของแรงลอยตัวเป็น

 F
b 
= ρ

ƒ
Vg    (3)

 เมื่อขนาดนำ้าหนักของอนุภาคซึ่งเป ็นแรงที่ทำาให ้

อนุภาคถูกดึ งตกลงมาคือ mg ซึ่ งมีค ่ า เท ่ากับ ρVg 

ดังนั้นแรงลัพธ์ที่กระทำาต่ออนุภาคเมื่อตกอยู่ในสภาพที่มีแรง

ยกให้ลอยตัว (เหตุจากความร้อน) จึงมีค่าเป็นไปตามสมการ

 F
 
= (ρ

ƒ
-ρ)Vg    (4)

 เมื่อคิดในรูปค่าขนาดแรงลัพธ์ต่อหน่วยปริมาตรจะมี

สมการเป็น

 F
 
= (ρ

ƒ
-ρ)g     (5)

 V

 การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่น เป็นผลมาจากผล

ต่างอุณหภูมิภายในของไหล (T - T
ƒ
) ถ้า β แทนสัมประสิทธิ์ 

การขยายตวัเชงิปรมิาตร (Coefficient of Volume Expansion) 

เขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นได้เป็น 

 ρ = ρ
ƒ
 β (T - T

ƒ
)   (6)

 ในกรณีของอากาศจะมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว

เชิงปริมาตรมีค่าเป็น β = 0.0033 - 0.0035 0 C-1 ดังนั้น

จากสมการ (5) และสมการ (6) ถ้าแทนเทอมผลต่างอุณหภูมิ  

(T - T
ƒ
) ด้วย ∆T จะเขียนสมการแสดงแรงต่อหน่วยปริมาตร 

ได้ว่า 

 F = ρ
ƒ
 (1 - β∆T) g  (7)

 V

 สมการ (4) และสมการ (7) เป็นสมการหลักสำาหรับ 

การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อการออกแบบและสร้างเตาเผา

ถ่านไม้นำ้าหนักเบาประจำาบ้าน ซึ่งกระบวนการเผาถ่านไม้อยู่ 

ภายใต้กระบวนการทีเ่รยีกว่า คาร์บอนไนเซชนั (Carbonization) 

ซึง่หมายถงึกระบวนการทีท่ำาให้ไม้กลายเป็นถ่านด้วยพลงังาน

ความร้อน (Halliday, D. 1997, Sears, F.w., 1997, Young, 

H.D. 2000)
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4. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเตาเผาถ่าน

 กระบวนการคาร์บอนไนเซชันหากพิจารณาถึงกลไก

กระบวนการที่เกิดขึ้น สามารถอธิบายพฤติกรรมของระบบ 

ในรูปกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ซึ่งเป็นกระ

บวนการเผาไหม้ในห้องที่ถูกจำากัดอากาศ ซึ่งการเผาไหม้ 

ดังกล่าวเป็นการเผาไหม้เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์แบบ ผลที่ได้

ออกมาปรากฏอยู ่ในรูปแบบสองลักษณะคืออยู ่ในรูปของ

แก๊ส ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) มีเทน (CH

4
) และไฮโดรเจน (H

2
) 

ส่วนใหญ่เป็นแก๊สติดไฟจึงสามารถนำาไปใช้เป็นเชื้อเพลิง 

ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ซึ่ งสร ้างกระบวนการนี้ด ้วยเตาแก ๊สซิไฟเออร ์  (สมิต 

อินทร์พงษ์ และคณะ. 2553) หรืออาจนำาผลิตผลแก๊ส

เหล่านี้ไปกลั่นเป็นเชื้อเพลิงเหลวหรือเป็นนำ้าส้มควันไม้ 

เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ผลผลิตอีกรูปแบบหนึ่ง

ของการเผาในที่จำากัดอากาศคืออยู ่ในรูปของแข็ง ซึ่งผล 

การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นี้ทำาให้ของแข็งที่ได้ไม่เป็นขี้เถ้า 

แต่จะเป็นถ่านคาร์บอนแทน 

 กระบวนการไพโรไลซิสเกิดขึ้นเมื่อวัสดุที่เป็นไม้ได้รับ

ความกดดันจากพลังงานความร้อนที่อุณหภูมิสูงจนถึงระดับ

ค่าที่ทำาให้ไม้เกิดการเผาไหม้ แต่เพราะเหตุที่ถูกจำากัดอากาศ 

ปริมาณออกซิเจน (O
2
) ที่มีอยู่มีปริมาณไม่เพียงพอที่จะทำาให้

เกิดการลุกไหม้ได้ พลังงานภายในที่ถูกกักเก็บไว้ในเนื้อไม้จึง

ไม่ถูกถ่ายโอนออกมาทั้งหมด แต่ยังคงสะสมอยู่ภายในเนื้อ

ของวัสดุไม้นั้นๆ แต่สภาพของวัสดุดังกล่าวนั้นจะถูกแปร

สภาพกลายเป็นถ่านคาร์บอนแล้ว การให้ความร้อนกบัวสัดไุม้ 

เพื่อให้เกิดกระบวนการนี้ขึ้นสามารถทำาได้ 2 แนวทางคือ

 1. ให ้ความร ้อนตอนเริ่มต ้นเพื่อกระตุ ้นให ้เกิด

กระบวนการไพโรไลซิส ซึ่งเมื่อเกิดกระบวนการดังกล่าวแล้ว

จะเกิดการเผาไหม้ วัสดุไม้เหล่านี้จะคายพลังงานความร้อน

ออกมา และพลังงานความร้อนที่ออกมานี้มีปริมาณเพียงพอ 

ที่จะสร้างอุณหภูมิรอบข้างให้สูงขึ้นจนกดดันให้เนื้อไม้ข้าง

เคียงให้เกิดปฏิกิริยาของกระบวนการนี้ต่อๆ ไป และเมื่อ

ควบคมุอากาศให้ออกซเิจน เข้าสูก่ระบวนการในปรมิาณจำากดั 

ก็จะทำาให ้กระบวนการเผาไหม้นี้ เกิดขึ้นได ้ไม ่สมบูรณ์ 

ผลของกระบวนการจึงได้ผลผลิตออกมาเป็นถ่าน วิธีการนี้ 

เป็นวิธีการที่พบอยู ่ทั่วไปในเตาเผาถ่านในหมู ่บ้านต่างๆ 

ซึง่จะเหน็ว่าการเผาต้องใช้เวลานานหลายวนัตามขนาดของเตา

 2.  ให้ความร้อนด้วยพลงังานจากภายนอก จนเนือ้ไม้ได้

รบัได้รบัแรงกดดนัจากอณุหภมูทิีส่งูถงึระดบัทีเ่กดิการเผาไหม้ 

แต่ถูกจำากัดอากาศจึงไม่สามารถลุกไหม้ได้ กลายเป็นการ

เผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ จึงได้ผลผลิตออกมาเป็นถ่าน วิธีการ

นี้จะใช้แหล่งพลังงานภายนอกให้ความร้อนอย่างต่อเนื่อง 

ไม่ต้องรอการถ่ายโอนความร้อนจากปฏิกิริยาการเผาไหม้ 

ต่อเนื่องของตัวเอง จึงสามารถผลิตถ่านไม้ได้เร็วกว่าวิธีแรก

มาก สามารถประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้หรือชาวบ้านได้เป็น

อย่างมากแต่มีต้นทุนของพลังงานจากภายนอกที่ต้องใช้ป้อน

ให้กับระบบ

5. การออกแบบเตาเผาถ่าน

 ในงานวจิยันีจ้ะใช้วธินีีใ้นการออกแบบระบบการทำางาน

ของเตา โดยใช้พลังงานจากภายนอกเป็นแก๊สหุงต้มที่ใช้ใน

ครัวเรือนทั่วไป โครงสร้างของเตาเผาถ่านที่สร้างขึ้น แสดงดัง 

รูปที่ 2 โดยมีปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขสำาคัญคือนำ้าหนักเบา 

สร้างด้วยวัสดุหาง่าย ควบคุมอากาศได้ดี ราคาต้นทุนใน 

การก่อสร้างไม่สูงและเคลื่อนย้ายได้สะดวก ควันหรือเขม่า

น้อยหรือควบคุมควันและเขม่าได้ ขนาดของปริมาตรความ

จุที่ เหมาะสมไม่เกิน 0.1 ลูกบาศก์เมตร ผลการศึกษา

วเิคราะห์และออกแบบเตาเผาถ่านไม้ภายใต้เงือ่นไขดงักล่าวนี้ 

โดยโครงสร้างที่ใช้เป็นถังโลหะสองชั้นที่มีฉนวนความร้อน 

กั้นกลางเป็นดินเหนียวและเป็นวัสดุในท้องถิ่นและหาง่าย

รูปที่ 2 โครงสร้างเตาเผาถ่านที่ใช้ในการทดลอง

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเตาเผาถ่านแบบเคลื่อนที่ได้

 นำ้าหนัก  80.0 กก.

 ความสูง  65.0 ซม.

 เส้นผ่าศูนย์กลาง (วงใน)  38.0 ซม.

 เส้นผ่าศูนย์กลาง (วงนอก)  50.0 ซม.

 ความสูงฐาน  25.0 ซม.

 ปริมาตรความจุ  0.074 ลบ.ม.

 ความหนาฉนวน  6.0 ซม.
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ในงานวิจัยนี้ ได้นำาเปลือกมะพร้าวมาเผาเป็นถ่านด้วยเตา

เผาถ่านแบบเคลื่อนที่ได้ที่ออกแบบและสร้างโดยอาศัยหลัก

การพาความร้อนแบบธรรมชาติ และใช้แก๊สแอลพีจี (LPG) 

เปน็เชือ้เพลงิในการเผา ภายใต้กระบวนการคาร์บอนไนเซชนั 

ขัน้ตอนในการเผาทำาได้โดยการนำาเปลอืกมะพร้าวเผาจดัเรยีง

ลงในเตาเผาถ่าน ให้เต็มความจุครั้งละประมาณ 6.5 กิโลกรัม 

(ขึ้นกับความชื้นและขนาด) จุดติดไฟเริ่มต้นด้วยแก๊สแอลพีจี 

ที่หัวแก๊สทางด้านล่างของเตา เผาด้วยไฟจากแก๊สประมาณ  

1 ชั่วโมง 25 นาที (ทำาการทดลองซำ้าหลายครั้งพบว่าเป็น

เวลาทีเ่หมาะสมทีจ่ะทำาให้เกดิถ่านดทีีส่ดุ) แล้วปิดแก๊สทำาการ 
อดุช่องอากาศทัง้หมดของเตาทิง้ไว้ให้เยน็กส็ามารถเกบ็ถ่านได้

รูปที่  3 การจัดวางเปลือกมะพร้าวในเตาเผาถ่าน และถ่าน

เปลือกมะพร้าวที่ได้จากการเผา

 สัดส่วนของเปลือกมะพร้าวต่อถ่านที่ผลิตได้คือ 

6.5 : 0.9 หรอืปรมิาณทีเ่ปลอืกมะพร้าวกลายเป็นถ่านประมาณ

ร้อยละ 14 ใช้แก๊สแอลพีจีจำานวน 0.7 กิโลกรัมต่อการเผา 

หนึ่งรอบ นำาถ่านที่เผาได้มาทำาการวิเคราะห์เพื่อหาองค์

ประกอบธาตุโดยวิธีเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ หลังจากนั้นนำา

ถ่านที่เผาได้มาป่นและอัดเป็นแท่งเพื่อทดสอบลักษณะการ

ใช้งานการจุดติดไฟ การเกิดควันส่วนผสมของถ่านอัดแท่ง

ประกอบด้วย ถ่านเปลอืกมะพร้าวป่น แป้งมนัสำาปะหลงั และนำา้ 

ในอัตราส่วน 1.5:0.4:3 โดยนำ้าหนัก นำามาอัดเป็นแท่งแล้ว 

ตากแดดให้แห้งก่อนนำาไปใช้งาน

รูปที่  4 ถ่านอัดแท่งจากผงถ่านเปลือกมะพร้าว และเครื่อง

ทดสอบหาค่าความร้อน (IKA C2000)

ผลการศึกษา

 ข้อมลูทีไ่ด้จากการทดลองเผาถ่านจากเปลอืกมะพร้าว 

เช่น ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเผา นำ้าหนักเปลือกมะพร้าว

ก่อนเผา นำ้าหนักของถ่านที่ได้ นำ้าหนักของแก๊สที่ใช้ไป 

และปริมาณของส่วนผสมต่างๆ ในการอัดถ่านแท่งประกอบ

ด้วยแป้งมันสำาปะหลัง ผงถ่าน และนำ้า เป็นต้น แสดงดังตาราง

ที่ 2

ตารางที่ 2 ข้อมูลการเผาถ่าน และถ่านอัดแท่ง

ข้อมูลการเผาถ่าน ข้อมูลถ่านอัดแท่ง

เปลือกมะพร้าว 6.5 kg ถ่านป่น 0.75 kg

แก๊สแอลพีจี 0.7 kg แป้งมัน

สำาปะหลัง

0.2 kg

ระยะเวลา

ในการเผา

1 hr 25 

min

นำ้า 1.5 kg

ถ่านเปลือก

มะพร้าว

0.9 kg นำ้าหนักถ่าน

อัดแท่งเปียก

1.65 kg

นำ้าหนักถ่าน

อัดแท่งแห้ง

1.05 kg
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 เมื่อนำาถ่านเปลือกมะพร้าวอัดแท่งมาทดสอบหาค่า

ความร้อน (Heating Value) ด้วยเครื่องทดสอบหาค่าความ

ร้อน (Bomb Calorimeter) รุ่น IKA C2000 แสดงในรูปที่ 4 

ทำาการทดสอบจำานวน 3 ครั้ง แล้วนำาค่าความร้อนที่ได้มา 

เฉลี่ย เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องที่สุด ผลการทดสอบที่ได้แสดง 

ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบหาค่าความร้อน

ทดสอบครั้งที่
น�้าหนักของตัวอย่าง

ที่ทดสอบ (g)
ค่าความร้อน (cal/g)

1 0.3 6,196

2 0.5 6,005

3 0.6 6,110

เฉลี่ย 6,104

 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะโดยรวมของถ่านเปลือก

มะพร้าวที่ได้พบว่า มีสีดำาสมำ่าเสมอ ไม่มีส่วนที่เผาไหม้ไม่

สมบูรณ์ปะปนอยู่ มีความชื้นของถ่านไม่เกินร้อยละ 8 โดย

นำ้าหนัก มีค่าความร้อนไม่น้อยกว่า 5,000 แคลอรีต่อกรัม 

เมือ่ตดิไฟไม่มสีะเกด็ไฟกระเดน็หรอืแตกประท ุและมคีวนัเลก็

น้อย (สำานักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. ออนไลน์) จึงเทียบ

เคียงได้กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทถ่านอัดแท่ง 

(มผช.238/2547) เหมาะสำาหรับการประกอบอาหารประเภท

ย่าง อุ่นอาหารหรือหรือถนอมอาหารให้อาหารแห้ง 

 การวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบธาตุของถ่าน

เปลือกมะพร้าวด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (X-Rays 

Fluorescence; XRF) สำาหรับการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ 

ที่อยู่ในตัวอย่างทดสอบ ซึ่งสามารถวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้ดี 

สะดวกและรวดเร็ว ไม่ทำาลายสารตัวอย่าง ใช้ได้กับงานวิจัย 

ในหลายๆ ด้าน เช่น วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม 

ทางการแพทย์ รวมถงึตวัอย่างจากอตุสาหกรรมต่างๆ  เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว

ของเครื่อง XRF โดยอาศัยหลักการเรืองแสงด้วยรังสีเอ็กซ์

ของธาตุต่างๆ ค่าพลังงานขึ้นกับชนิดของธาตุและระดับชั้น

พลงังาน ทำาให้สามารถแยกได้ว่า มธีาตอุะไรอยูบ้่าง ผ่านหวัวดั 

(Detector) จากการทดสอบพบธาตุที่เป็นองค์ประกอบของ

ถ่านเปลือกมะพร้าว คือ Si, P, Cl, K, Ca, Ti, Mn, Fe, 

Cu และ Zn แต่ผลการทดสอบอาจจะค้นหาธาตุได้ไม่ครบ 

ทกุชนดิเนือ่งจากเครือ่งไม่สามารถตรวจจบัธาตทุีเ่ป็นธาตเุบา 

(Light Elements) ได้

วิจารณ์และสรุปผล

 การเผาถ่านเปลือกมะพร้าวมีอัตราส่วนการเกิดถ่าน

ประมาณร้อย 14 ต่อนำ้าหนักของเปลือกมะพร้าว ทั้งนี้ขึ้นกับ

ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความชื้นของเปลือกมะพร้าวก่อน

การเผา ขนาดและรูปร่างของเปลือก รูปแบบการวางเปลือก

ก่อนการเผา ฯลฯ จากการทดลองใช้เปลือกมะพร้าว 6.5 

กิโลกรัม ระยะเวลาที่ใช้ในการเผาด้วยแก๊สหุงต้มประมาณ 

1 ชัว่โมง 25 นาท ีได้ถ่านเปลอืกมะพร้าว 0.9 กโิลกรมั ปรมิาณ

แก๊สหุงต้มที่ใช้ในการเผาแต่ละครั้งประมาณ 0.7 กิโลกรัม 

คดิเป็นเงนิต้นทนุค่าแก๊สประมาณ 12.86 บาทต่อการเผาถ่าน

หนึ่งครั้ง (แก๊ส LPG ปตท. ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2555 ราคา

กิโลกรัมละ 18.37 บาท) หรือคิดเป็นต้นทุนค่าพลังงานต่อ 

นำ้าหนักถ่านที่ผลิตได้เท่ากับ 11.57 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งใน

ปัจจบุนัถ่านกะลามะพร้าวมรีาคาขายอยูท่ีก่โิลกรมัละ 13-15 บาท

 ถ่านเปลือกมะพร้าวอัดแท่งที่ผลิตได้อาจยังมีต้นทุน

ในการผลิตสูง เนื่องจากเป็นการผลิตจำานวนน้อยและเครื่อง

มือที่ใช ้เป ็นเครื่องมือที่สร ้างขึ้นเองทำาให้ประสิทธิภาพ 

ในการผลิตยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่ในมุมมองของคุณภาพ 

ในการนำาไปใช้งานนั้นนับว่าประสบผลสำาเร็จเพราะคุณภาพ

สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภท

ถ่านอัดแท่ง (มผช.238/2547) องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้

หากนำาไปถ่ายทอดให้กับชุมชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

มะพร้าวและมีวัสดุเหลือใช้เป็นเปลือกมะพร้าว สามารถสร้าง

มลูค่าเพิม่ให้กบัวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตรทัง้ในทางเศรษฐกจิ

คือการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และในทางการพัฒนาพลังงาน

ประเภทพลงังานทดแทนสำาหรบัการใช้ในครวัเรอืน โดยเฉพาะ

การลดการใช้เชื้อเพลิงความร้อนในการประกอบอาหาร 
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การเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตข้าว : ความเข้าใจการปรับตัวและการยอมรับ

ของเกษตรกรต่อขั้นตอนการผลิตข้าวที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในที่ราบลุ่มเชียงใหม่

Rice Production Systems in Transition : Understanding Farmers’ Adaptation and

Adoption of Resource - Efficient Rice Production Practices in Chiang Mai Valley.

ศิริมาศ แสงเมือง1* และ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล1

Sirimart Saengmuang1* and Budsara Limnirankul1

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

บทคัดย่อ

 เกษตรกรรายย่อยที่ปลูกข้าวในพื้นที่เชียงใหม่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลงในวิธีการปฏิบัติเพื่อสอดคล้อง 

รับกับความต้องการของครัวเรือนและผลทางเศรษฐกิจภายใต้ความกดดันด้านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษานี้ได้เปรียบเทียบ 

การเปลี่ยนแปลงโดยการปรับตัวและการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบใหม่ในอ�าเภอแม่แตง พื้นที่ราบลุ่มเชียงใหม่ 

การผลติข้าวเพือ่เพยีงพอต่อการบรโิภคภายในครวัเรอืนยงัเป็นวตัถปุระสงค์หลกั บ้านหนองก๋าย เกษตรกรรบัการผลติข้าวอนิทรย์ี 

เพื่อสอดคล้องในหลายวัตถุประสงค์ : ลดการใช้สารเคมี คุณภาพชีวิตดีขึ้นและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่าในการผลิต 

ขณะทีเ่กษตรกรบ้านดงป่าลนัได้มกีารประยกุต์วธิกีารปลกูข้าวเพือ่จดัการกบัปัญหาการขาดแรงงานและต้นทนุการผลติสงู การปลกู

ข้าวโดยการใช้กล้าซิมเป็นวิธีการดั้งเดิมที่เหมาะกับพื้นที่มีน�้าท่วมขังซึ่งถูกทดแทนด้วยการปลูกข้าวนาหยอด การปลูกข้าวนาด�า

โดยทั่วไปซึ่งใช้แรงงานมากได้ถูกท้าทายโดยนวัตกรรมการผลิต ได้แก่ การปลูกข้าวนาโยน การปลูกข้าวนาหยอด และการปลูก

ข้าวนาหว่านโดยประยุกต์ใช้เครื่องพ่น การใช้เครื่องพ่นในนาหว่านให้ผลผลิตใกล้เคียงกับการปลูกข้าวนาด�า แต่สามารถลดต้นทุน

การผลติ โดยเฉพาะต้นทนุแรงงานประมาณร้อยละ 60 เกษตรกรทัง้สองพืน้ทีย่งัมกีารใช้เครือ่งเกีย่วนวด และเครือ่งเกีย่วขนาดเลก็ 

การศกึษาได้แสดงให้เหน็ถงึกระบวนการในการปรบัตวัของเกษตรกรต่อการเปลีย่นแปลงและความสามารถในการยงัคงอยูภ่ายใต้

ความซับซ้อนที่ผลสะท้อนในกระบวนการเรียนรู้และจัดการด้วยตนเอง และมีความมั่งคั่งในสองหมู่บ้าน

ค�าส�าคัญ : การผลิตข้าว / เรียนรู้ด้วยตนเอง / ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ / นวัตกรรม / ที่ราบลุ่มเชียงใหม่

ABSTRACT

 Smallholder rice farmers in the Chiang Mai Valley are in transition to sustain their livelihoods under 

increasing social-economic pressures. This study compared the changes in adaptation and adoption of smallholder rice 

farmers to resource efficient and cost effective rice production technologies in two villages, Nong Kai and Dong Palan, 

of Mae Taeng district in the Chiang Mai Valley. Rice sufficiency is household main objective. The Nong Kai farmers had 

adopted organic rice to meet multiple objectives : reducing agro-chemical use, improving human and environmental 

health, and adding product value. The farmers also experimented with dry seeded rice to reduce production cost. While 

the Dong Palan farmers had modified rice planting techniques to overcome labor shortage and reducing production costs. 

These included parachuting young seedling technique, dry seeded rice, and broadcasting with modified blower. The 

blower-broadcasting technique produced similar yield as transplanting method, but had reduced production cost, especially 
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labor cost, by about 60 percent. Farmers in both areas were receptive to combine harvester, and small harvester. The 

study shows the process of farmers’ adaptive to change, and ability to persist in complex circumstances as it reflects 

in self-learning and self-organized, and improved wealth in these two villages.

Keywords : Rice Farming / Self-Learning / Resource Efficient / Innovation / Chiang Mai Valley

บทน�า

 ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่ต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มสูง

ขึน้ เนือ่งจากราคาปัจจยัการผลติทีเ่พิม่สงูชึน้ เช่นปุย๋เคมรีาคา

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10-35 โดยปุ๋ยยูเรียเพิ่มขึ้นจากถุง (50 กก.) 

ละ 584 เป็น 725-765 บาทในปี 2554 (กระทรวงพาณิชย์. 

2554) และค่าแรงที่เพิ่มขึ้น จากเดิมราคาค่าจ้าง ประมาณ 

150 บาท ซึ่งได้เพิ่มขึ้นเป็น 200 บาทต่อวัน นอกจากนี้ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท�าให้เกิดฝนทิ้งช่วง 

ท�าให้เกษตรกรบางกลุ ่มที่ไม่ได้รับน�้าเพียงพอจากระบบ

ชลประทานต้องหาวิธีในการเพิ่มความชื้นในดิน เงื่อนไข 

ดังกล่าวท�าให้เกษตรกรต้องหาวิธีการที่สามารถลดต้นทุน

การผลิตและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ จากการพูดคุย

กับเกษตรกรในหลายพื้นที่อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่าเกษตรกรหลายกลุ่มได้มีการปรับตัวในการผลิตข้าว 

โดยเฉพาะในการผลิตข้าวภายใต้สภาวะอากาศที่แปรปรวน 

ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ท�าให้เกษตรกรบางกลุ่มในจังหวัด

เชียงใหม่เช่นเกษตรกรบ้านหนองก๋าย ต.สันป่ายาง บ้านดง

ป่าลัน ต. ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และอีกหลายพื้นที่ใน 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ได้ทดลองผลติข้าวนาหยอดทัง้ในฤดนูาปี และ

นาปรัง โดยมีการปรับใช้เพื่อลดปัญหาแรงงาน ซึ่งเกษตรกร 

ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นวิธีการที่สามารถลดแรงงานคนและลด

ชั่วโมงการท�างานมากกว่าวิธีนาด�า เช่นลดขั้นตอนการผลิต 

ในการย้ายกล้าปลูก ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน 

เหมาะส�าหรับเกษตรกรรายย่อยที่ใช ้แรงงานครอบครัว 

นอกจากนี้ในพื้นที่ดังกล่าวยังเกิดนวัตกรรมการผลิต ได้แก่ 

การปลูกข้าวนาโยน (บ้านดงป่าลัน) และการปลูกข้าวนา

หว่านโดยประยุกต์ใช้เครื่องพ่นที่สามารถควบคุมอัตราการใช้ 

เมล็ดพันธุ์ และลดต้นทุนแรงงาน 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น การปรับเปลี่ยนและ

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบใหม่ของเกษตรกร 

ตลอดจน ความเป็นมาของเทคโนโลยี ที่ผ่านกระบวนการ

ทดลองและทดสอบของเกษตรกรในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี 

ที่ผ ่านมาเป็นประเด็นที่น ่าสนใจในการศึกษา เนื่องจาก 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอดีตที่ผ่านมายังมีข้อจ�ากัด 

กับสภาพปัญหาในไร่นา และความสามารถในการแก้ไข

ปัญหาของเกษตรกร นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา 

จึงได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการให้คนเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม

และการเรียนรู้ (People-Centered Innovation and learning) 

โดยให้ความส�าคัญต่อองค์ความรู ้และประสบการณ์ของ

เกษตรกร (Chambers R. Pacey, A. 1989) ซึ่งอาศัย

ประสบการณ์และภูมิป ัญญาท้องถิ่นในการจัดการการ

สร ้างนวัตกรรม สร ้างเครือข ่ายสังคมของนวัตกรรม 

เพื่อการเรียนรู ้และการแลกเปลี่ยน ให้มีการแพร่กระจาย

นวัตกรรมเพื่อการปรับตัวต่อการตลาด กระแสโลกาวิวัฒน ์

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต ้ระยะ

เวลานั้นๆ ผลที่ได ้คือ เกษตรกรจะมีการสร้างสหพันธ์ 

การเรียนรู ้ที่หลากหลาย เพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้น (FAC CAADP Policy Brief. 2011) ท�าให้เกิด 

การพัฒนาเทคโนโลยีตรงกับบริบทและความต้องการของ

ชุมชน ดังนั้นการศึกษาการปรับตัวและการยอมรับของ

เกษตรกรต่อขั้นตอนการผลิตข้าวที่ใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพในที่ราบลุ ่มเชียงใหม่จึงเป็นประโยชน์ใน 

การปรับใช้ภายใต้สถานการณ์ วิกฤติด้านแรงงานและความ

แปรปรวนของน�้าที่ใช้ในการผลิตข้าว และประเด็นการเรียน

รู้ของเกษตรกรในการพัฒนาเทคโนโลยี และการขยายผลงาน

ด้านการส่งเสริมการเกษตรโดยเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง 

ของนวัตกรรมและการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านการผลิตข้าว และการปรับ

เปลี่ยนและการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่มีการใช้

ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพของเกษตรกร ในอ�าเภอแม่แตง 

พื้นที่ราบลุ่มเชียงใหม่
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วิธีการศึกษา

 โดยวิธีการสังเกตอย่างมีส ่วนร่วมและจดบันทึก 

ในการท�ากจิกรรมร่วมกบัเกษตรกร การประชมุกลุม่เกษตรกร 

และการสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับการปรับตัวภายใต้ 

ความกดดันต่างๆ ตลอดจนประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยน

วิธีการผลิตข้าว และความลงตัวของเทคโนโลยี (Technology 

Configuration) ของสองพืน้ทีไ่ด้แก่ บ้านดงป่าลนั ต�าบลขีเ้หลก็ 

(จ�านวน 11 ครัวเรือน) และบ้านหนองก๋าย ต�าบลสันป่ายาง 

(จ�านวน 38 ครัวเรือน) ของอ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

การวเิคราะห์ใช้การพรรณนาเชงิเปรยีบเทยีบการจดักลุม่ข้อมลู

ผลการศึกษา
ลักษณะทางกายภาพและเศรษฐกิจสังคม

 บ้านดงป่าลันเป็นหมู ่บ ้านในที่ราบลุ ่มเชียงใหม่ 

ประชากรมากกว่าร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ครัวเรือนเกษตรกรมีระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลัก 

ท�าการเกษตรในพื้นที่นาลุ ่มชลประทานในเขตโครงการ

ชลประทานแม่แตง ขณะที่บ้านหนองก๋ายประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

และรับจ้างก่อสร้างเป็นอาชีพหลัก รองลงมาประมาณร้อยละ 

40 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีข้าวเป็นพืชหลัก ลักษณะ

พื้นที่ท�าการเกษตรบ้านหนองก๋ายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม 

แต่บางพื้นที่เป็นพื้นที่ดอน โดยมากท�านาแบบขั้นบันได 

ได้รับน�า้จากน�้าแม่ริมและห้วยแม่เลาะอย่างเพียงพอตลอดปี

 ระบบการผลิตหลักของพื้นที่ศึกษาทั้งสองหมู่บ้าน 

ได้แก่ ข้าว-ถั่วเหลือง-ข้าวโพด นอกจากนี้ส�าหรับบ้าน 

หนองก๋ายยงัมลี�าไยเป็นพชือกีชนดิหนึง่ในระบบการผลติหลกั 

เกษตรกรทั้งสองพื้นที่มีข้อจ�ากัดที่คล้ายคลึงกันคือ ครัวเรือน

เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่ถือครองขนาดเล็ก และเกษตรกร

ประมาณร้อยละ 80 ต้องเช่าที่ดินเพื่อท�าการเกษตร จ�าเป็น

ต้องรักษาระดับผลิตภาพของข้าวเพื่อจ่ายค่าเช่าที่ดินและให้

ผลผลิตข้าวเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือ

จากการบริโภคจึงขายเพื่อเป็นรายได้ โดยที่เกษตรกรบ้านดง

ป่าลันต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินในอัตราไร่ละ 1,000 บาท หรือแล้ว

แต่การตกลงกับผู้ให้เช่า ขณะที่เกษตรกรบ้านหนองก๋ายจ่าย

ค่าเช่าที่ดินในอัตราไร่ละ 200–300 บาทต่อการท�านาหนึ่ง

ครั้ง และอัตราไร่ละ 600 บาทต่อการท�านา 2 ครั้ง เกษตรกร

บางรายให้ผลผลิตข้าวในอัตรา 10 ถัง (100 กก.) ต่อไร่เป็น 

ค่าเช่าแก่ผู ้ให้เช่า นอกจากนั้นยังมีระบบการผลิตพืชที่ให้ 

รายได้สูงเช่น ข้าวโพด ที่เข้ามามีบทบาทในทั้งสองชุมชน

เทคโนโลยีการผลิตทางเกษตร

 เทคโนโลยีการผลิตทางเกษตรทั้งสองพื้นที่ศึกษา 

มีพัฒนาการด้านการผลิตอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่ คล้าย

กัน เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดต้นทุน 

การผลติจากวธิกีารท�านาด�า เป็นวธินีาหว่าน วธินีาหยอด และวธิี 

นาหว่านโดยประยกุต์ใช้เครือ่งพ่นตามล�าดบั โดยเริม่ทดลองใช้

พนัธุข้์าวเหนยีวสนัป่าตอง 1 เมือ่ได้ผลผลติเป็นทีน่่าพอใจแล้ว 

ก็มีการทดลองใช้พันธุ์อื่นๆ  ตามมา เช่นพันธุ์ กข 6, กข 4, 

มะลิ 105, ดอหอม เป็นต้น

 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวของเกษตรกร

บ้านดงป่าลัน อาศัยการพัฒนาในรูปแบบกลุ ่ม ได ้แก ่ 

การดดัแปลงเครือ่งตดัหญ้าแบบสะพายเพือ่เกีย่วข้าว และการ

ปลกูข้าวโดยใช้กล้าซมิ (บศุรา ลิม้นรินัดร์กลุ. 2550) (ย้ายกล้า

ปลูก 2 ครั้ง) ในฤดูนาปี 2554 เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าว 

บ้านดงป่าลนัท�าการทดลองปลกูข้าวนาหยอด โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวนาด�า เนื่องจากเห็นความ

ส�าเร็จของเกษตรกรรายแรกของบ้านดงป่าลันที่น�าวิธีการนี้

มาใช้ในฤดูนาปี 2553 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่พบว่าการปลูก

ข้าวนาหยอดให้ผลผลิตดีใกล้เคียงกับการปลูกโดยวิธีปกติ 

(นาด�า) โดยข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ที่ปลูกโดยวิธีนาหยอด

ได้ผลผลิต 1,000 กก./ไร่ ขณะที่การปลูกวิธีปกติให้ผลผลิต 

1,000-1,900 กก./ไร่ และเกษตรกร 1 รายทดลองท�าการผลิต

ข้าวเหนยีวสนัป่าตอง 1 โดยวธินีาโยน ซึง่ให้ผลผลติ 830 กก./ไร่  

ได้เมล็ดข้าวสมบูรณ์ น�้าหนักเมล็ดดี จนมีเกษตรกรหลายราย

มาตดิต่อขอซือ้เพือ่ใช้เป็นเมลด็พนัธุใ์นฤดกูาลถดัไป แต่เกษตรกร

ผู้ผลิตเห็นว่า แม้ว่าวิธีการนาโยนจะให้ผลผลิตดี แต่ก็มีข้อ

จ�ากัดด้านต้นทุนการใช้ถาดเพาะกล้าถาดละ 7 บาท และความ

ยากล�าบากในการขนย้ายถาดเพาะกล้าสู่แปลงปลูกนอกจาก

นั้น ในฤดูนาปรัง 2555 เกษตรกรบางรายท�าการปลูกข้าว

นาหว่านโดยประยุกต์ใช้เครื่องพ่นซึ่งสามารถควบคุมอัตรา 

การใช้เมลด็พนัธุ ์ (10 กก./ไร่)  โดยใช้พนัธุข้์าวเหนยีวสนัป่าตอง 1 

ได้ผลผลติ  716  กก./ไร่   และประหยดัเวลาในการปลกูโดยสามารถ

หว่านได้ครอบคลมุพืน้ที ่1 ไร่ ในเวลาเพยีง 20 นาท ีพฒันาการ

ของระบบการผลิตข้าวของเกษตรกรบ้านดงป่าลันชี้ให้เห็นว่า 

เกษตรกรมคีวามตระหนกัถงึต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้วสัดกุารผลติ

และแรงงาน จะเห็นได้ว่าเกษตรกรให้ความส�าคัญกับการลด



211
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ส่วนวิธีการอื่นๆ  ให้ผลผลิตใกล้เคียงกันประมาณ 700 กก./ไร่

 ด้านการจัดการพบว่าแต่ละวิธีประหยัดต้นทุนค่าแรง

งานที่ต่างกัน เช่น การท�านาหว่านโดยใช้เครื่องพ่นพบว่าใช้

แรงงานในการหว่านเมล็ดเพียง 20 นาทีต่อไร่ ซึ่งแตกต่างกับ

การปลกูข้าวด้วยวธินีาด�าทีต้่องใช้แรงงานเป็นเวลา 57 ชัว่โมง 

ถ้าค�านวณเป็นต้นทุนเมื่อค�านวณการใช้แรงงานต่อวัน 

8 ชั่วโมงต่อวันซึ่งจ่ายค่าแจ้งแรงงานเท่ากับ 200 บาทรวม

ต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานเพื่อถอนกล้าและปลูกข้าวนาปรังรวม

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,425 บาท ซึ่งวิธีการปลูกข้าวด้วยนาหว่าน 

ลดต้นทนุค่าแรงงานร้อยละ 99  คดิเป็นเงนิทีล่ดลง 1,400 บาท 

 เมื่อพิจารณาวิธีการปลูกข้าวแบบนาหยอดใช้เวลาใน

การหยอดเมล็ดประมาณ 12 ชั่วโมงต่อไร่ เมื่อคิดเป็นค่าจ้าง

ประมาณ 300 บาทต่อไร่และเมื่อท�าการเปรียบเทียบกับวิธี

การปลกูข้าวนาด�าพบว่ามต้ีนทนุเฉพาะค่าแรงงานปลกูพบว่า 

การปลูกข้าวนาหยอดลดต้นทุนไปประมาณร้อยละ 79 ลดค่า 

ใช้จ่ายในการปลูกไป 1,125 บาท จากข้อมูลข้างต้นพบว่า 

ภายใต้ภาวะกดดันด้านแรงงานและค่าจ้างที่สูงขึ้นเทคโนโลยี

การผลิตที่เกษตรกรมีการปรับใช้พบว่าสามารถลดต้นทุน

ด้านการใช้ทรพัยากรด้านแรงงานและสามารถท�าให้เกษตรกร 

ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ ดังตารางที่ 1

การเก็บเกี่ยว

 การเก็บเกี่ยวที่พบมีหลายลักษณะ ขึ้นกับสภาพพื้นที่

ปลกู ความต้องการฟางข้าว รวมถงึน�้าหนกัเมลด็ และความชืน้

ในเมล็ดของเกษตรกรแต่ละราย โดยการเก็บเกี่ยวที่พบมี 

5 ลักษณะ ดังตารางที่ 2 เกษตรกรบ้านหนองก๋ายนิยมใช้

วิธีการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องตัดหญ้าเกี่ยวในข้าวฤดูนาปี 

เพราะประหยัดเวลาและได้เกี่ยวและตากข้าวในนาในคราว

เดียวกัน นอกจากนั้นยังได้ฟางข้าวราคาดี และในฤดูนาปี

ลักษณะดินในแปลงนาชื้นแฉะจึงเป็นข้อจ�ากัดในการใช้รถ 

เกีย่วนวด ส่วนฤดนูาปรงัเกษตรกรทีม่พีืน้ทีน่าค่อนข้างราบและ 

ดนิแน่น นยิมใช้รถเกีย่วนวดเนือ่งจากประหยดัเวลาในการเกบ็

เกี่ยวและได้ขายข้าวทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จ

 แม้ว่าการจ้างรถเกีย่วนวดจะสะดวกและราคาประหยดั 

แต่กม็ข้ีอจ�ากดัในพืน้ทีท่ีร่ถเข้าไม่ถงึ และในพืน้ทีฤ่ดนูาปีทีด่นิ

มคีวามชืน้แฉะ เกษตรกรบางรายจึงใชแ้รงงานคนเกี่ยวเพราะ

จะได้ก�าไรจากราคาฟางข้าวในราคามัดละ 8 บาท ขายฟาง 

2 ไร่ ได้เงินประมาณ 4,000 บาท โดยเสียค่าจ้างแรงงานไร่ละ 

700 บาท ดังนั้นเจ้าของที่นาจะได้ก�าไรเพิ่มถึง 2,600 บาท 

ในขณะที่ฟางข้าวที่ได้จากรถตัดหญ้าขายเหมาะในราคาไร่ละ 

ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และลดการพึ่งพิงแรงงานจากภายนอก 

ถงึแม้แต่เดมิระบบการผลติแบบนาด�าจะใช้แรงงานแลกเปลีย่น

แต่ระบบดงักล่าวก�าลงัจะถกูทดแทนด้วยกระบวนการผลติทีม่ี

ประสิทธิภาพด้านแรงงานที่ดีกว่า 

 การพฒันาเทคโนโลยด้ีานการผลติข้าวโดยวธินีาหยอด

ของเกษตรกรบ้านหนองก๋าย มีเกษตรกรเริ่มทดลองผลิตมา

แล้วตั้งแต่ปี 2546 แต่เทคโนโลยีนี้เกิดการขยายตัวในหมู่บ้าน

หนองก๋าย อย่างมากในปี พ.ศ. 2554 โดยเกษตรกรเกือบ 

ทุกรายในหมู่บ้านเลือกท�าการผลิตข้าวโดยวิธีนี้ เนื่องจาก

ก่อนปี 2551 เกษตรกรประสบกับปัญหาต้นทุนแรงงานที่

เพิ่มขึ้น จึงปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากนาด�าเป็นนาหว่าน 

ซึ่งได้ผลผลิตในระดับที่พอใจประมาณ 600–700 กก./ไร่ 

แต่เกษตรกรบางรายประสบปัญหาในด้านความถนัดใน 

การเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน เนื่องจากต้นข้าวเจริญเติบโต

ไม่สม�่าเสมอ เกษตรกรต้องเสียเวลากับการคัดเลือกรวงที่สุก

แก่พร้อมกัน ในปี 2552 เกษตรกรจึงทดลองปลูกข้าวแบบ

หยอดเมล็ดข้าวให้เป็นแถวเป็นแนว (นาหยอด) พบว่าวิธีการ

นาหยอดดังกล่าวใช้เมล็ดพันธุ์ (10 กก./ไร่) น้อยกว่า และให้

ผลผลิต (800 กก./ไร่) ซึ่งดีกว่าในแง่ปริมาณเมล็ดพันธุ์แต่ให้

ผลผลิตใกล้เคียงกับการท�านาหว่าน ในปี 2553 เกษตรกร

ได้ทดลองปลูกข้าวนาหว่านโดยประยุกต์ใช้เครื่องพ่นโดยมี

วัตถุประสงค์ในการลดต้นทุนแรงงานและประหยัดเวลากว่า

การท�านาหว่านปกติ แต่เกษตรกรพบว่าการท�านาหยอดได้

ผลผลติดกีว่า และเกบ็เกีย่วง่ายกว่าการท�านาหว่านด้วยเครือ่ง

พ่นเนื่องจากเกษตรกรยังไม่คุ้นเคยกับการเกี่ยวข้าวนาหว่าน 

ดังนั้นในปี 2554 เทคโนโลยีการปลูกข้าวโดยวิธีนาหยอด 

จึงเป็นที่นิยม และในปีนี้เองเกษตรกรได้มีการทดลองปลูก

ข้าวหลากหลายพันธุ์มากขึ้นนอกจากพันธุ์สันป่าตอง 1 เช่น 

พันธุ์ กข 6, กข 4 และ มะลิ 105 

ต้นทุนและผลตอบแทน

 ในแต่ละวิธีการผลิตมีต้นทุนค่าเตรียมดิน 1,000 บาท 

/ไร่ วิธีการนาด�าใช้เมล็ดพันธุ์น้อยที่สุดคือ 5 กก./ไร่ ส่วนวิธี

การนาหยอดและนาหว่านแบบประยกุต์ใช้เครือ่งพ่นเกษตรกร

ใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เท่ากันคือ 10 กก./ไร่ โดยวิธีนาด�า 

ใช้ต้นทุนแรงงานในการปลูกมากที่สุดคือ 1,425 บาท/ไร่ 

เนื่องจากมีขั้นตอนการผลิตที่มากกว่าทั้งการหว่านกล้า 

ย้ายกล้า และการปักด�า และจากการสัมภาษณ์เกษตรกร 

ที่มีการผลิตทั้ง 4 วิธีกับพันธุ์ข้าว ในฤดูการผลิตข้าวนาปรัง 

ปี 2555 พบว่า วธิกีารนาด�าให้ผลผลติมากทีส่ดุคอื 800 กก./ไร่ 
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

300 บาท และฟางข้าวที่ได้จากรถเกี่ยวนวด ขายได้ในราคา
ไร่ละ 100 บาท

ความพึงพอใจของเกษตรกรในวิธีการผลิตข้าว
 เทคโนโลยีการผลิตข้าวโดยวิธีนาหว่านแบบประยุกต์
ใช้เครื่องพ่นก�าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในกลุ ่ม
เกษตรกรบ้านดงป่าลัน เพราะต้นทุนแรงงานต�า่และประหยัด
เวลาในการปลูกลงไปได้มาก โดยใช้เวลาปลูกเพียง 20 นาที
ต่อไร่ ประกอบกับพื้นที่ดงป่าลันที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม 
รถเกี่ยวนวดเข้าถึงได้ง่าย จึงสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ข้าว ท�าให้เกษตรกรมีเวลาไปดูแลพืชอื่นที่ เพิ่มรายได้ 
เช่น ข้าวโพด แต่ส�าหรับพื้นที่บ้านหนองก๋ายเป็นที่ราบลุ่ม
สลับกับที่ดอน ส่วนมากเป็นนาแบบขั้นบันได มีข้อจ�ากัด

ในการเข้าถึงของรถเกี่ยวนวด ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องเก็บ
เกี่ยวโดยใช้แรงงานคน อีกทั้งการท�านาหว่าน เกษตรกร 
ยงัไม่คุน้เคย เนือ่งจากมคีวามเคยชนิกบัการท�านาด�า เกษตรกร 
ที่ขาดประสบการณ์ในการหว่านข้าวมักจะใช้อัตราเมล็ด
พันธุ์สูงหรือน้อยเกินไป ท�าให้การตั้งตัวและการเจริญเติบโต 
ของต้นข้าวไม่สม�่าเสมอ โดยเฉพาะถ้าการเตรียมแปลง 
ไม่ราบเรียบมีน�า้ท่วมขังเป็นหย่อมๆ ซึ่งมีผลต่อความสะดวก 
ในการเกบ็เกีย่ว ดงันัน้เทคโนโลยกีารผลติข้าวโดยวธินีาหยอด
จงึได้รบัความนยิมในเกษตรกรบ้านหนองก๋ายมากกว่าการท�า
นาหว่านแบบประยุกต์ใช้เครื่องพ่น

ตารางที่ 2 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวข้าวบ้านหนองก๋าย ต�าบลสันป่ายาง อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การเก็บเกี่ยว ข้อดี ข้อจ�ากัด

คนเกี่ยว + คนนวด - เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก รถเกี่ยวนวดเข้าไม่ถึง
- ลดการท�าลายตอซัง สะดวกต่อการปลูกถั่วเหลืองในตอซัง

- ใช้เวลามาก
- เสียค่าใช้จ่ายมาก ทั้งจ้างเกี่ยว จ้างมัด จ้างนวด จ้างคน
หาบ และจ้างโม่

รถเกี่ยว + รถนวด - สะดวก รวดเร็ว เกี่ยวพื้นที่ขนาดใหญ่ (วันละ 14 ไร่)
- ได้ขายข้าวทันที
- เหมาะกับพื้นที่ราบ รถเข้าได้ และไม่ชื้นแฉะ

- พื้นที่ขนาดเล็กเข้าไม่ได้ 
- หากต้องการขายข้าวในราคาดีต้องน�าข้าวไปตาก
- ข้าวจะร่วง/หล่น และ- ไม่ได้ฟางข้าวซึ่งท�าให้ลดมูลค่า

รถเกี่ยว (รถไถเดิน
ตาม) + คนนวด

- เกี่ยวได้เร็ว เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก
- ได้ฟางข้าว ได้ข้าวแห้งราคาดี

- เกี่ยวได้ช้ากว่ารถเกี่ยวนวด

คนเกี่ยว + รถนวด - ประหยัดเวลากว่าใช้คนเกี่ยว + คนนวด - ฟางข้าวไม่ได้ราคา

เครื่องตัดหญ้าเกี่ยว + 
คนนวด

- เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก เร็วกว่าใช้คนเกี่ยว
- ลดการท�าลายตอซังสามารถเพิ่มมูลค่าตอซัง
- ตัดแล้วตากข้าวในนาได้เลย (ได้ข้าวแห้งราคาสูงกว่า)

- ตัดได้ไม่เกินวันละ 1.5 ไร่/คน
- ต้องเสียค่านวด และค่าโม่

ตารางที่ 1 ความสามารถในการลดต้นทุนในการผลิตข้าวแต่ละวิธี* จากการทดลองของเกษตรกรบ้านดงป่าลัน

ผลผลิต/ต้นทุนการผลิต นาด�า นาหว่าน
นาหว่าน 

(ประยุกต์ใช้เครื่องพ่น)
นาหยอด

 ผลผลิตข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 (กก./ไร่)  800  700  716  716

  ค่าเมล็ดพันธุ์ (บาท/ไร่)
  ข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ( 26 บาท/กก.)  130  260  260  260

 ค่าเตรียมดิน (ไถ/คราด บาท/ไร่)  1,000  1,000  1,000  1,000

 แรงงานปลูก (ชม./คน/ไร่)  57  1  0.20  12

 ค่าบริการในการปลูก คิดเทียบค่าแรง 
 ขั้นต่�าวันละ 200 บาท (บาท/ไร่)  1,425  25  100  300

ที่มา : เกษตรกร 1 รายที่ผลิตข้าวทั้ง 4 วิธีในฤดูนาปรัง 2555 บ้านดงป่าลัน ต. ขี้เหล็ก อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
*หมายเหตุ: คิดค�านวณเฉพาะวิธีการจัดการที่แตกต่างกันในการผลิตข้าว
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ตารางที่ 3 ข้อดีและข้อจ�ากัดของแต่ละวิธีการผลิต บ้านหนองก๋าย ต�าบลสันป่ายาง อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการผลิต ข้อดี ข้อจ�ากัด

นาด�า  - ต้นข้าวแข็งแรง ลดความเสี่ยง
 - ผลผลิตต่อไร่สูง ได้เมล็ดข้าวน้�าหนักดี
 - คนเกี่ยวง่าย เนื่องจากต้นข้าวมีลักษณะเป็นกอ

 - ใช้แรงงานมาก 
 - ใช้เวลามาก
 - ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานสูง

นาหว่าน  - ลดต้นทุนแรงงานในการปลูก
 - เมล็ดข้าวเต่ง น้�าหนักผลผลิตดี

 - วัชพืชมาก
 - คนเกี่ยวยาก เนื่องจากต้นข้าวกระจัดกระจาย
  ไม่เป็นกลุ่ม

นาหยอด  - ลดต้นทุนแรงงานในการปลูก
 - ย่นระยะเวลาในการปลูกไปได้ 4 – 5 วัน
 - เกี่ยวง่าย เนื่องจากต้นข้าวมีลักษณะเป็นกอคล้ายกับ
  การท�านาด�า

 - วัชพืชมาก
 - ข้าวล้มง่าย (รากหยั่งไม่ลึก)

วิจารณ์และสรุปผล

 ภายใต้การผลิตในปัจจุบันที่เกษตรกรมีความเสี่ยง

หลายด้านทั้งกายภาพ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านอากาศ 

ฝนตก น�้าท่วมเป็นต้น รวมถึงเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องเช่า

ที่ดินร้อยละ 80-90 ทั้งสองพื้นที่ศึกษา นอกจากนี้ยังมี 

ความกดดันด้านเศรษฐกิจ รายจ่ายเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต 

ทีส่งูขึน้ ในขณะทีร่าคาผลผลติข้าวไม่เพิม่เป็นสดัส่วนเดยีวกนั 

จะพบว่าเกษตรกรได้มกีารปรบัตวัในการผลติข้าวหลากหลาย

รปูแบบ ได้แก่ การพฒันารปูแบบการผลติข้าวทีม่คีวามรวดเรว็ 

ลดต้นทุนการใช้แรงงานมากขึ้น เช่น การท�าข้าวนาหยอด 

และข้าวนาหว่าน เป็นต้น การลดปัจจยัการผลติ การใช้สารสกดั

ชีวภาพในการจัดการศัตรูพืช นอกจากนี้ยังรวมถึงการเรียนรู้ 

ทีจ่ะพฒันารปูแบบการผลติในแบบต่างๆ ซึง่พบว่ามพีฒันาการ

ผลิตข้าวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 

1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเทคโนโลยีการปลูก

ข้าว และการปรับตัวของเกษตรกร

 การศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีความ

สามารถในการปรับตัวภายใต้ความกดดันต่างๆ เพื่อให้

สามารถที่จะประกอบกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างต่อ

เนื่องได้เป็นอย่างดี ผ่านกระบวนการเรียนรู้และทดลองอย่าง 

ต ่อเนื่องด ้วยตนเอง โดยเกษตรกรจะเลือกเอาวิธีการ 

ในการผลิตที่ท�าให้เกิดผลเสียต่อผลผลิตน้อยที่สุด หรือ

การท�าให้ต้นทุนในการผลิตต�่าสุดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด 

เกษตรกรเรียนรู้และได้รับข้อมูลจากคนในพื้นที่แล้วจึงน�ามา

ใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งพบว่าพัฒนาการด้านเทคโนโลยีในกลุ่ม

เกษตรกรบ้านดงป่าลันเป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วง 2–3 ปี 

ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพราะเกษตรกรบ้านดงป่าลันมีการรวมกลุ่ม 

ในการท�ากิจกรรมทางเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ อย่างเหนียว

แน่น เนื่องด้วยการรวมกลุ่มร่วมกิจกรรมของเกษตรกรราย

ย่อยสามารถน�าไปสู่การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม ท�าให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การถ่ายทอด

ข้อมลูประสบการณ์และทกัษะ ตลอดจนการพฒันาความรูแ้ละ

เทคโนโลยีใหม่ที่น�าไปปฏิบัติได้ (บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. 2550)

2. การเรียนรู้และการปรับใช้เทคโนโลยีของเกษตรกร

 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรทั้งสองพื้นที่มีการ

เรียนรู้โดยการปรับใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม เพื่อตอบสนอง 

ต่อการเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกจิและสงัคม เช่น การประยกุต์

ใช้เครื่องพ่นปุ๋ยมาใช้ในการท�านาหว่าน เพื่อประหยัดเวลา 

ในการเพาะปลูก และเกษตรกรมีการปรับใช้รถไถนา และ

เครื่องตัดหญ้า มาใช้เป็นเครื่องมือในการเกี่ยวข้าว ที่สามารถ 

ลดต้นทุนแรงงานและประหยัดเวลาในการเก็บเกี่ยว จากการ

เรียนรู้และทดลองอย่างต่อเนื่องของเกษตรกรท�าให้เกษตรกร 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประหยัดเวลาและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

และมเีวลาท�ากจิกรรมอืน่เพือ่เพิม่รายได้ในครวัเรอืน อกีทัง้ยงั

ท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

3. เทคโนโลยีและมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมของ

เกษตรกร

 ความส�าเร็จของเทคโนโลยีเกิดจากความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบที่ลงตัวในการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology 

Configuration) ได้แก่ เงื่อนไขทางนิเวศเกษตร เทคโนโลยี



214
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

และกลไกทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการรวมกลุ่มของชาวนา ดังนั้น 

การขยายผลของเทคโนโลยีจ�าเป็นต้องค�านึงถึงความเชื่อม

โยงของสามปัจจัยดังกล่าวข้างต้น (บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล. 2550) 

ซึ่งจะเห็นได้จากการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร โดย

เกษตรกรจะเลือกใช้วิธีการที่ท�าให้ต้นทุนต�่าสุดและรักษา

ระดับผลิตภาพไว้ให้มากที่สุด ขณะเดียวกันก็เลือกเทคโนโลยี

ที่เหมาะกับบริบทในพื้นที่ของตน 

4. ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของเกษตรกร 

 จากการเรียนรู้และทดลองอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง 

ท�าให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสทธิภาพ

มากขึ้น กล่าวคือ วิธีการปลูกข้าวแบบใหม่ที่เกษตรกรทดลอง

ปรับเปลี่ยน ทั้งวิธีการนาหยอด นาหว่าน และนาหว่าน 

แบบประยกุต์ใช้เครือ่งพ่น ท�าให้เกษตรกรสามารถรกัษาระดบั

ผลิตภาพ โดยที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และการด�าเนินการ 

เป็นไปอย่างประหยัด 

5. สิ่งที่ท้าทาย

 การท�านาหว่านโดยเฉพาะด้วยเครื่องพ่น หรือการ

ใช้เครื่องปลูกขนาดเล็กในระบบการผลิตแบบนาด�า ดังเช่น 

ในภาคเหนอืตอนล่างและภาคกลาง มแีนวโน้มจะเข้ามาทดแทน 

การผลิตข้าวแบบนาด�าแบบดั้งเดิมที่ใช้แรงงานแลกเปลี่ยน

หรอื/และแรงงานจ้าง เกษตรกรในพืน้ทีศ่กึษาได้ทดลองปฏบิตัิ

และประยุกต์เครื่องพ่นโดยการควบคุมการกระจายเมล็ดพันธุ์

ข้าวอัตรา 10 กก./ไร่ ซึ่งน้อยกว่าอัตราที่แนะน�าส�าหรับการ

ท�านาหว่านทั่วไปของกรมการข้าว (15 กก./ไร่) โดยผลผลิต 

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของเกษตรกร แต่ในระบบนาหว่าน 

เกษตรกรบางรายไม่สามารถจัดการกับวัชพืชหรือมีการ 

เตรียมแปลงที่ดี ท�าให้ผลผลิตมีความแปรปรวนสูง ดังนั้น 

การผลิตข้าวแบบนาหว่านเพื่อลดต้นทุนด้านแรงงานที่จะ

ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เกษตรกรจ�าเป็นต้องเพิ่ม

ทักษะด้านการเตรียมพื้นที่ การจัดการน�้า การจัดการวัชพืช 

การจัดการธาตุอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมผลผลิตให้สูง 

ในขณะทีค่วามรูส้มยัใหม่ด้านการจดัการศตัรพูชืทีอ่งิหลกัการ

นเิวศวทิยาต้องได้รบัการเรยีนรูเ้พือ่ลดภาวะเสีย่งจากศตัรขู้าว

 เกษตรกรมีการพัฒนาการเรียนรู ้ด้วยตนเอง โดย

การสังเกต แสวงหาข้อมูลใหม่จากเพื่อนบ้านหรือแหล่งอื่น 

เพื่อประยุกต์และปรับใช้ จนได้เทคโนโลยีการผลิตที่ลดต้นทุน

ได้ระดับหนึ่ง กระบวนการเรียนรู้ที่เกษตรกรริเริ่มมีนัยยะ 

ต่อระบบการส่งเสรมิการผลติข้าวอย่างยัง่ยนืของรฐัได้อย่างไร 

และเราจะใช้ประโยชน์จากกระบวนการเรียนรู ้ระดับกลุ ่ม 

เพื่อการขยายผลเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวได้อย่างไร

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ

 การเพาะเมล็ดฟักข้าวมีปัญหาเปอร์เซ็นต์การงอกต�่า เนื่องจากเปลือกหุ ้มเมล็ดฟักข้าวมีความหนา และแข็ง 

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดฟักข้าว และอิทธิพลของสารชีวภาพและพืชสมุนไพร 

ทีม่ผีลต่อการกระตุน้การงอกของเมลด็ฟักข้าว โดยการศกึษาลกัษณะทางกายภาพของเมลด็ฟักข้าวทีเ่กบ็รวบรวมจากกลุม่ฟักข้าว

ไทยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่าฟักข้าวจ�านวนเมล็ดต่อผลเฉลี่ย 40.1 เมล็ด น�้าหนักเมล็ดต่อผลเฉลี่ย 73.5 กรัม 

จ�านวนเมล็ดต่อกิโลกรัมเฉลี่ย 586.5 เมล็ด ส�าหรับขนาดเมล็ดพบว่าความกว้างและความยาวของเมล็ดเฉลี่ย 19.8 และ 23.7 

มลิลเิมตร ตามล�าดบั ส่วนอทิธพิลของสารชวีภาพและพชืสมนุไพรทีม่ผีลต่อการกระตุน้การงอกของเมลด็ฟักข้าว วางแผนการทดลอง

แบบ Completely Randomized Design โดยน�าเมล็ดฟักข้าวที่ผ่านการกะเทาะเปลือกหุ้มเมล็ดแช่ในสารชีวภาพและพืชสมุนไพร 

ก่อนน�าไปเพาะ ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี คือ 1) ชุดควบคุม 2) สารชีวภาพ ฟลาโวนอยด์ (0.5%) 3) น�้าส้มควันไม้ (100%) 4) 

น�า้สกดัจากผกัโขมหนาม (5%) 5) น�า้มะพร้าว (100%) 6) น�า้มะพร้าว : น�า้สกดัจากผกัโขมหนาม (1:3) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ทีอ่ณุหภมูิ

ห้อง จ�านวน 4 ซ�า้ ซ�้าละ 20 เมล็ด ผลการทดลองพบว่าการแช่เมล็ดฟักข้าวด้วยสารชีวภาพ ฟลาโวนอยด์ ที่ความเข้มข้น 0.5%  

มเีปอร์เซน็ต์การงอกสงูสดุคอื 50% และมดีชันคีวามเรว็ในการงอกมากทีส่ดุ (0.48) ส่วนอตัราการงอกพบว่าทกุกรรมวธิที�าให้อตัรา

การงอกเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 21.00 - 25.25 วัน ยกเว้นการแช่ด้วยน�้าส้มควันไม้ไม่สามารถช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดฟักข้าว

คำาสำาคัญ : ฟักข้าว / การกระตุ้นการงอก / สารชีวภาพ / พืชสมุนไพร

ABSTRACT

 The problem of seed propagation of gac fruit is low germination percentage because seed coat was hard and 

thick. The objective of this study was to investigate physical characteristics of gac fruit seeds and determine effect 

of biological substances and herbs on stimulation of gac seed germination. The study physical characteristics of gac 

fruit seeds were collected from Fug Khaw Thai Pattana group, Nakhon Pathom province. Each fruit had average seed 

number of 40.1, average seed weight per fruit 73.5 g and, average seed number per kilogram around 586.5 seeds. 

For seed size, seed width and seed length were 19.77 and 23.68 mm., respectively. In order to determine effect 

of biological substances and herbs on stimulation of Gac seed germination. The Completely Randomized Design was 
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used. Treatment consisted of soaking the debarked gac seeds in six different biological substances and herbs before 

planting with: 1) Control 2) Flavonoid biological substances (0.5%) 3) Wood vinegar (100%) 4) Spiny amaranth extract 

(5%) 5) Coconut juice (100%) and 6) Coconut juice:spiny amaranth (1:3) extract for 24 hours at room temperature. Each 

treatment was composed of four replications, 20 seeds per replication. The results showed that the soaked gac seeds 

in Flavonoid biological substances at 0.5 % had the maximal seed germination of 50% and highest seed of germination 

Index (0.48). For germination rate, the results revealed that each treatment showed the similar rate of seed germination 

ranging 21.00-25.25 days, excepted for the soaked seeds in wood vinegar which had no effect on stimulation of gac 

seed germination.

Keywords : Gac / Germination Stimulation / Biological Extract / Herbal Extract

บทนำา

 ฟักข้าวสามารถมาใช้ประโยชน์ได้หลายชนิด ผลอ่อน 

และยอดอ่อนสามารถใช้ประกอบอาหาร รากใช้ถอนพิษได้ 

ใบปรุงยาเขียวแก้ไข้ เป็นยาพอก เมล็ดฟักข้าวพบโปรตีน 

ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อเอชไอวี-เอดส์และยับยั้งเซลล์

มะเร็ง (นายเกษตร. 2554 : 7) เมล็ดแก่ของฟักข้าว ใช้บ�าบัด

อาการอกัเสบบวม (กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม. 2554 : ออนไลน์) 

ด้านในผลส่วนทีเ่ป็นเยือ่หุม้เมลด็สแีดงๆ จะมไีลโคปีนมากกว่า

ในมะเขือเทศถึง 70 เท่า และเบต้าแคโรทีน มากกว่าแครอท 

ถึง 10 เท่า (ประภัสสร สุขสุทธิ์. 2554 : 43-46) สามารถ

น�ามาใช้ประโยชน์ด้านผลิตเครื่องดื่ม ขนม แคปซูลอาหาร

เสริมสุขภาพ และเครื่องส�าอาง (กมลรัตน์ เลิศรัตน์, มนัชญา 

งามศักดิ์ และอานุภาพ สังข์ศรี. 2553) ฟักข้าวเป็นพืช

ประเภทล้มลกุ ล�าต้นเป็นเถาเลื้อย มมีือเกาะยดึกบัต้นไมใ้หญ่ 

เถาสเีขยีวอมเหลอืงหรอืเขยีวเข้มลกัษณะสีเ่หลีย่ม เถาแก่มข้ีอ

โปนออกเป็นปุ่มผิวเถา ใบเป็นใบเดี่ยวรูปหัวใจปลายใบแหลม 

โคนใบโค้งมนและเว้าเข้าหาก้านใบขอบใบทัง้ 2 ข้างเว้าเข้าหา

เส้นกลางใบ เป็นสามแสก แผ่นใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม 

ดอกเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่สีขาวครีม ไม่สมบูรณ์เพศ 

โดยแยกเพศอยู ่ต่างต้น ผลรูปร่างกลมรีเนื้อแน่นฉ�่าน�้ามี

หนามเล็กน้อยผลอ่อนสีเขียวหรือเหลือง ผลแก่เมื่อสุกมีสี

แดงหรือแดงส้ม เมล็ดมีจ�านวนมาก เรียงตัวแบบเมล็ดแตง 

เป็นรูปไข่แบนเปลือกหุ้มสีด�า ด้านบนมีลายเหมือนแกะสลัก 

(กญัจนา ดวีเิศษ และคณะ. 2548) ฟักข้าวสามารถขยายพนัธุไ์ด้

ทัง้แบบอาศยัเพศด้วยการเพาะเมลด็ และแบบไม่อาศยัเพศโดย 

การช�ากิ่ง และการเสริมรากซึ่งมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ข้อดี

ของการปลูกด้วยการเพาะเมล็ด จะท�าให้ระบบรากดีมีอายุ

ต้นยืนยาว เป็นวิธีที่มีความสะดวก และใช้ระยะเวลาน้อย 

ส่วนการปลกูด้วยวธิปัีกช�ามข้ีอดคีอืขยายพนัธุไ์ด้เรว็ สามารถ

คัดเลือกเพศได้แต่ข้อเสียคือระบบรากอาจไม่แข็งแรงเท่ากับ

การปลูกด้วยเมล็ด พืชหลายชนิดที่ขยายพันธุ ์ด้วยเมล็ด

มักประสบปัญหาด้านการงอกและการพักตัวของเมล็ด 

โดยเฉพาะพืชตระกูลแตง (Bewley, J.D. and Black, M. 

1982) เช่น ฟักข้าวที่มีปัญหาในการเพาะ คือ เปอร์เซ็นต์ 

การงอกต�่า เปลือกของเมล็ดฟักข้าวแข็ง ยากต่อการงอก 

(วรรณภา เสนาดี. 2554 : 150–153) ดังนั้น จึงจ�าเป็น

ต้องหาวิธีในการกระตุ ้นการงอกของเมล็ดฟักข้าว เมล็ด

ที่จะงอกได้จะต้องมีปัจจัยการงอกที่เหมาะสม ทั้งสภาพ 

ของเมล็ดซึ่งควรมีการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ด 

เพื่อ ตรวจสอบลักษณะภายนอกที่ดีเหมาะสมแก่น�าไปเพาะ 

และสภาพแวดล้อมภายนอก (ศนูย์เมลด็พนัธุข้์าวสรุาษฎร์ธาน.ี 

2555 : ออนไลน์) ความสามารถในการงอกของเมล็ดดูได้

จากเปอร์เซ็นต์ความงอก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะต้อง

ประกอบด้วยสิ่งที่เมล็ดต้องการเมื่อเมล็ดเริ่มงอก ซึ่งการพัก

ตัวของเมล็ดฟักข้าวจัดเป็นลักษณะที่ไม่ต้องการ โดยปกติ

เมล็ดฟักข้าวที่เพิ่มแยกจากผลใหม่จะมีความงอกต�่า และ

งอกช้า (เนตรชนก เกียรติ์นนทพันทธ์ และคณะ. 2555) 

ซึ่งวิธีการที่จะให้เมล็ดงอกได้เร็วหลังการเก็บเกี่ยวมีหลายวิธี 

เพือ่ท�าลายการพกัตวัหรอืให้มกีารพกัตวัสัน้ลง มหีลายวธิส่ีวน

การทีจ่ะใช้วธิใีดนัน้ ขึน้อยูก่บัสาเหตขุองการพกัตวั วธิกีารหนึง่ 

อาจจะเหมาะส�าหรับพืชชนิดหนึ่งแต่อาจจะไม่มีผลเมื่อใช้ 

กับพืชอีกชนิดหนึ่ง และบางครั้งอาจท�าให้การพักตัวนานออก

ไปอีกด้วย การท�าลายการพักตัวอันเนื่องจากเปลือกหุ้มเมล็ด 

มีความหนา และแข็ง แบบเมล็ดฟักข้าว วิธีการที่นิยม

ใช้กันก็คือการใช้เครื่องมือกล (Mechanical Treatment) 

โดยเครื่องกลจะไปเปลี่ยนสภาพส่วนห่อหุ้มเมล็ดให้มีลักษณะ

บางลง เพื่อให้น�้าออกซิเจนซึมผ่านเข้าไปยังคัพภะหรือให้
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รากและต้นกล้าของพืชเจริญออกมาได้เป็นปกติ (นันท์นภัส 

สุวรรณสินธุ์. 2548) โดยมีงานวิจัยเกี่ยวกับการท�า Priming 

ทีม่ผีลต่อคณุภาพของเมลด็พนัธุแ์ตงกวา พบว่า เมลด็แตงกวา

แต่ละพันธุ์ตอบสนองต่อการท�า Priming ต่างกัน โดยพบว่า

สารละลายที่เหมาะกับการท�า Priming ของเมล็ดแตงกวา

พันธุ์บิงโกยาว พันธุ์บงกช พันธุ์บิงโก และพันธุ์ 103 B คือน�า้

กลั่น สารละลาย mannitol สารละลายโพแทสเซียมไนเตรท 

สารละลายไคโตซาน ท�าให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกและ 

ค่าดัชนีการงอกสูงสุด (ชณิตรา โพธิคเวษฐ์ และคณะ. 2553) 

(ณกัญญา พลเสน และคณะ. 2553) ได้ศึกษาผลของการใช้

วิธี Scarification เพื่อกระตุ้นการพักตัวของเมล็ดพันธุ์แฟง 

พบว่า การตัดเปลือกและการแกะเปลือกเมล็ดท�าให้เมล็ด

แฟงมีร้อยละการงอกสูงสุด คือ ร้อยละ 50.0 และ 48.0 ส่วน 

สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง และคณะ (พัสตราภรณ์ วิทักษบุตร, 

ปริยาภัทร จรูญไพศาล และอนิวรรต โนนศรีชัย. 2540) 

ได้ศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดพืชเปลือกบางและเปลือก

หนา ที่มีเมือกและไม่มีเมือก พบว่า การแช่เมล็ดเปลือก

หนามีเมือกในน�้ามะพร้าวร ่วมกับน�้าสกัดผักโขมหนาม 

อัตราส่วน 1 : 3 ท�าให้เมล็ดงอกได้ถึงร้อยละ 71 (เนตรชนก 

เกียรติ์นนทพัทธ์ และคณะ. 2555) ศึกษาผลของการยกระดับ

การงอกของเมล็ดฟักข้าวด้วยการใช้วิธีกลและการใช้สารเคมี 

วิธีกล พบว่า การแช่เมล็ดฟักข้าวที่แกะเปลือกหุ้มเมล็ดออก

ด้วยสารละลาย KNO3 ถอืเป็นวธิทีีเ่หมาะสมมากทีส่ดุ สามารถ

ยกระดับการงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ฟักข้าว 

โดยเฉพาะที่ระดับความเข้มข้น 2% รองลงมา คือ วิธีการ

แช่เมล็ดด้วยสารละลาย PEG 6000 และ NaCl ที่ความ 

เข้มข้น 1% จะเห็นได้ว่ายังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการกระตุ้น 

การงอกของเมล็ดฟักข้าวจากพืชสมุนไพร ประกอบกับ

เกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวมีปัญหาในการเพาะเมล็ดฟักข้าว

โดยใช้สารเคมีเร่งรากที่มีราคาแพง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดฟักข้าว และการ

ท�าลายการพักตัวของเมล็ดฟักข้าวโดยวิธีกลร่วมกับสาร

ชวีภาพและสารสกดัจากพชืสมนุไพร เพือ่กระตุน้การงอกของ 

เมล็ดฟักข้าว เพื่อลดต้นทุนการเพาะเมล็ด และไม่เป็นพิษ 

ต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการศึกษา

1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดฟักข้าว

 จากงานวิจัยครั้งนี้ใช้เมล็ดฟักข้าวพันธุ์แก่นพะยอม

จากกลุม่ฟักข้าวไทยพฒันา ต�าบลทุง่ขวาง อ�าเภอก�าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพดังต่อไปนี้

 1.1 จ�านวนเมล็ดต่อกิโลกรัม 

 คัดเลือกเมล็ดฟักข้าวจากผลที่สุกเต็มที่โดยเก็บผล 

ที่มีสีแดงเข้มนับจ�านวนเมล็ดต่อกิโลกรัม โดยสุ่มชั่งเมล็ด 

ครั้งละ 1 กิโลกรัม จ�านวน 4 ครั้ง แล้วนับจ�านวนเมล็ดต่อ

กิโลกรัมค�านวณค่าเฉลี่ยจ�านวนเมล็ดต่อกิโลกรัม

 1.2 จ�านวนเมล็ดต่อผล

 คัดเลือกผลฟักข้าวที่สุกเต็มที่โดยเก็บผลที่มีสีแดง

เข้ม โดยผลฟักข้าว 10 ผล โดยสุ่มมาครั้งละ 1 ผล จ�านวน 

10 ครั้ง แล้วนับค�านวณค่าเฉลี่ยเมล็ดต่อผล 

 1.3 น�้าหนักเมล็ดต่อผล

 คัดเลือกผลฟักข้าวที่สุกเต็มที่โดยเก็บผลที่มีสีแดง

เข้ม โดยผลฟักข้าว 10 ผล โดยสุ่มมาครั้งละ 1 ผลจ�านวน 

10 ครั้ง ชั่งน�้าหนักแต่ละผล และนับจ�านวนเมล็ด แล้วค�านวณ

ค่าเฉลี่ยน�้าหนักเมล็ดต่อผล

 1.4 ขนาดของเมล็ด

 สุ่มเมล็ดจากข้อที่ 1.1 มา 10 เมล็ดใช้เวอร์เนียร์คาลิป

เปอร์ (Vernier Calipers) วดัความกว้างในแนวตัง้ฉากกนั และ 

ความยาวขั้วถึงปลายอีกข้างหนึ่งของเมล็ดแล้วค�านวณหา 

ค่าเฉลี่ยความกว้างและความยาวของเมล็ด

2. ศึกษาสารชีวภาพและพืชสมุนไพรที่มีผลต่อการกระตุ้น 

การงอกของเมล็ดฟักข้าว

 กรรมวิธีในการทดลองประกอบด้วย การแช่เมล็ด

ฟักข้าวในสารกระตุ้นการงอก 5 ชนิด เปรียบเทียบกับชุด

ควบคุม คือน�้าเปล่า ดังนี้ 

 ทรีทเมนต์ 1 น�้าเปล่า (ชุดควบคุม)

 ทรีทเมนต์ 2 สารชีวภาพ ฟลาโวนอยด์ จากโอทูฟลา

โวเจน® ความเข้มข้น 0.5 %

 ทรทีเมนต์ 3 น�า้ส้มควนัไม้ ความเข้มข้น 100 เปอร์เซน็ต์

 ทรทีเมนต์  4 น�า้ผกัโขมหนาม : น�าผกัโขมหนาม 2 กรมั 

น�้าปริมาตร 40 มิลลิลิตร กรองด้วยผ้าขาวบาง (สุพรรณณิกษ์ 

ขวัญเมือง, วิยดา แสงสว่าง และจันทิมา มงคล. 2536)
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 ทรทีเมนต์ 5 น�า้มะพร้าว ความเข้มข้น 100 เปอร์เซน็ต์

 ทรีทเมนต์ 6 น�า้มะพร้าว : น�้าผักโขมหนาม (1: 3)

 วางแผนการทดลองแบบ (CRD) Completely 

Randomized Design จ�านวน 6 สิ่งทดลองๆ ละ 4 ซ�า้ ซ�้าละ 

20 เมล็ด โดยใช้เมล็ดฟักข้าวทั้งหมด 480 เมล็ด

 โดยน�าผลฟักข้าวสุกเต็มที่อายุ 8 สัปดาห์ จากกลุ่ม

ฟักข้าวไทยพัฒนา ต�าบลทุ่งขวาง อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัด

นครปฐมมาผ่าแล้วน�าเมล็ดพันธุ ์มาล้างเยื่อหุ ้มเมล็ดออก 

ผึง่แดดให้แห้ง คดัเลอืกเมลด็พนัธุฟั์กข้าวทีม่ลีกัษณะแก่เมลด็มี

สนี�า้ตาลเข้ม และมขีนาดเท่ากนั โดยน�าเมลด็ฟักข้าวทีส่มบรูณ์

กะเทาะเปลอืกแล้ว มาแช่ในสารชวีภาพ ฟลาโวนอยด์ และพชื

สมนุไพร เป็นเวลา 24 ชัว่โมง โดยแช่ทีอ่ณุภมูห้ิองหลงัจากนัน้

น�าเมลด็ฟักข้าวทีผ่่านการแช่ตามสิง่ทดลองข้างต้น เพาะในดนิ

ผสม (ดนิ: แกลบด�า : ร�าพรวน : กาบมะพร้าว อตัราส่วน 2 : 2 : 

2 : 1) ซึง่ไว้บรรจใุนตะกร้า ขนาด 12×15 นิว้  โดยวางเมลด็วาง

บนดนิผสมแล้ว กลบดนิผสมบางๆ ประมาณ  0.5 - 1 เซนตเิมตร 

รดน�้าให้ชุ่มแล้วจึงน�าไปไว้ในเรือนเพาะ โดยรดน�้าจ�านวน 

2 ครั้งต่อวัน นับจ�านวนการงอกของเมล็ดทุกวัน ใช้เวลา 

การทดสอบการงอกของเมล็ดนาน 30 วัน  (ISTA. 1976 : 3-49)

การบันทึกผลการทดลอง

 1. เปอร์เซ็นต์การงอกหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (ISTA. 

1976 : 3-49) ค�านวณดังนี้

เปอร์เซ็นต์การงอก (%) = จ�านวนเมล็ดที่งอก 

 จ�านวนเมล็ดที่เพาะ

 2. อัตราการงอก (Rate of Germination, R50) เป็น

จ�านวนวันที่เมล็ดสามารถงอกได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของเมล็ด

ทั้งหมด (Total Germination) (Allen, G.S. 1958 : 266-298) 

 3. ดัชนีความเร็วในการงอก (Speed of Germination 

Index) (วัลลภ สันติประชา. 2524) ค�านวณดังนี้ 

ดัชนีความเร็วในการงอก = 

 ต้นกล้าปกติวันที่ 1 ต้นกล้าปกติวันสุดท้าย

 วันที่ 1 วันสุดท้าย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance) 

และท�าการวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป R

ผลการศึกษา

1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดฟักข้าว

 เมล็ดฟักข้าวที่เก็บรวบรวมจากกลุ ่มฟักข้าวไทย 

พัฒนาต�าบลทุ่งขวาง อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐมมี 

น�้าหนักผลเฉลี่ย คือ 588.0 กรัม จ�านวนเมล็ดต่อผลเฉลี่ย 

คอื 40.1 เมลด็ น�า้หนกัเมลด็ต่อผลเฉลีย่ คอื 73.5 กรมั จ�านวน

เมล็ดต่อกิโลกรัมเฉลี่ย คือ 586.5 เมล็ด ความกว้างและ 

ความยาวของเมล็ด ดังนี้ ความกว้างเฉลี่ย คือ 19.8 มิลลิเมตร 

ความยาวเฉลี่ย คือ 23.7 มิลลิเมตร (Table 1)
X 100

ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของฟักข้าว

ลักษณะทางกายภาพ ปริมาณ

  น�้าหนักผล (กรัม) 588.0 

 จ�านวนเมล็ดต่อผล (เมล็ด) 40.1 

  น�้าหนักเมล็ดต่อผล (กรัม) 73.5 

  จ�านวนเมล็ดต่อกิโลกรัม (เมล็ด) 586.5 

 ขนาดของเมล็ด (มิลลิเมตร) 

              - ความกว้าง 19.8  19.8 

              - ความยาว  23.7  23.7 

+--+
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2. ศกึษาสารชวีภาพและพชืสมนุไพรทีม่ผีลตอ่การกระตุน้ 

การงอกของเมล็ดฟักข้าว

 จากการทดลอง พบว่า การแช่เมล็ดฟักข้าวในสาร

ต่างๆ มีผลท�าให้เปอร์เซ็นต์การงอก อัตราการงอก และดัชนี

ความเร็วในการงอกของเมล็ดฟักข้าวแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติ ิ(p>0.01) (Table 2) เมลด็ฟักข้าวทีผ่่านการแช่

ด้วยสารชวีภาพฟลาโวนอยด์ความเข้มข้น 0.5 % มเีปอร์เซน็ต์

การงอกของเมล็ดสูงสุด เฉลี่ย คือ 50.00 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่

แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี การแช่ด้วยน�้าผักโขมหนาม

และชดุควบคมุซึง่มเีปอร์เซน็ต์การงอกใกล้เคยีงกนั คอื 36.25 

และ 37.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ ในขณะที่กรรมวิธีที่เมล็ด 

ผ่านการแช่น�้าส้มควันไม้ท�าให้ เมล็ดฟักข้าวไม่งอกเลย 

(เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดต�า่ 0.00 เปอร์เซ็นต์) (Table 2) 

 ส่วนค่าอัตราการงอก (R50) พบว่าเมล็ดฟักข้าวใน

ชุดควบคุม การแช่ด้วยน�้ามะพร้าวร่วมกับน�้าผักโขมหนาม 

การแช่ด้วยน�า้มะพร้าว การแช่ด้วยสารชีวภาพ ฟลาโวนอยด์ 

ความเข้มข้น 0.5 % และการแช่ด้วยน�า้ผักโขมหนาม ไม่แตก

ต่างทางสถิติ คือ 25.25 25.25 24.25 21.75 และ 21.00 วัน 

ตามล�าดับในขณะที่การแช่เมล็ดฟักข้าวด้วยน�้าส้มควันไม้ 

ไม่ท�าให้เมล็ดงอก เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (30 วัน) (Table 2 )

 ในด้านดัชนีความเร็วในการงอกพบว่าเมล็ดฟักข้าว 

ที่แช่ด้วยสารชีวภาพฟลาโวนอยด์ที่ความเข้มข้น 0.5 % 

มีดัชนีความเร็วในการงอกของเมล็ดสูงสุด เฉลี่ย คือ 0.48 

แต่ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีการแช่สารสกัดจากผักโขมหนาม 

คือ 0.37 แต่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ (p>0.01) 

กับชุดการทดลองที่ผ่านการแช่ด้วยน�้าส้มควันไม้ ซึ่งพบว่า

ดัชนีความเร็วในการงอกต�่าสุดเฉลี่ย คือ 0.00 (Table 2) 

วิจารณ์ผล

 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดฟักข้าว 

เมล็ดพันธุ์ที่น�ามาศึกษาเป็นพันธุ์ แก่นพะยอม โดยในการขั้น

ตอนการแนะน�าให้เกษตรกรปลูกฟักข้าว จ�าเป็นจะต้องมีการ

ศึกษาลักษณะทางกายภาพองค์ประกอบของผลผลิต ตรง

ตามพันธุกรรม (พัชริน ส่งศรี. 2554 : 33-42) ซึ่งผลที่ได้คือ 

ตรงตามพันธุกรรม เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพทางกายภาพที่ดี 

เหมาะสมแก่การน�าไปกระตุ้นการงอกของเมล็ดเพื่อท�าลาย

การพักตัวต่อไป

 การกระตุ ้นการงอกของเมล็ดฟักข ้าวที่แช ่ด ้วย 

สารชีวภาพ ฟลาโวนอยด์ จากสารชีวภาพ โอทู ฟลาโวเจน® 

ความเข้มข้น 0.5 % พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การงอก 50.00 

เปอร์เซ็นต์ และความเร็วในการงอก 0.48 มากที่สุด เนื่องจาก 

สารชีวภาพฟลาโวนอยด์ เป็นธาตุอาหารเสริมพืชที่สกัด 

จากพืชผักผลไม้ มากกว่า 15 ชนิด ได้สารฟลาโวนอยด์ 

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ คือมีความจ�าเพาะเจาะจงในการช่วย

กระตุ้นและขยายเซลล์พืชผ่านระบบโครงสร้างของพืช ตั้งแต่

ราก ต้น ใบ ดอก ผล ท�าให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและ

แข็งแรง สมบูรณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เปลือกเมล็ดอ่อนตัว ท�าน�้า

และออกซิเจนผ่านเข้าสู่เมล็ด เมื่อเมล็ดดูดน�้า และออกซิเจน

เข้าไปจะเกิดการท�างานของเอมไซม์ในการย่อยอาหาร 

และล�าเลียงอาหารที่สะสมไว้ในเอ็มบริโอ (Embryo) ท�าให้

เมล็ดสามารถน�าอาหารไปใช้ได้ และมีการพัฒนาของเมล็ด 

(กรมวิชาการเกษตร. 2555 : ออนไลน์)

 ส่วนการแช่ด้วยน�้าผักโขมหนาม พบว่ามีเปอร์เซ็นต์

การงอก 37.50 เปอร์เซ็นต์ ความเร็วในการงอก 0.37 และ

อตัราการงอก R50 วนัที ่21.00 เป็นจ�านวนวนัทีเ่มลด็สามารถ

งอกได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของการงอกทั้งหมด เนื่องจากในน�้าผัก

โขมหนามบรเิวณส่วนยอดมปีรมิาณออกซนิมากทีส่ดุ ซึง่ออก

ซนิเป็น กลุม่ของฮอร์โมนพชืทีก่ระตุน้การเจรญิเตบิโต ท�าให้มี

การแบ่งเซลล์และยืดตัวของเซลล์ เร่งการเติบโตของพืชทั้งใน

ส่วนที่เป็นต้น และยืดขยายความยาวของราก (สุพรรณณิกษ์ 

ขวัญเมือง, วิยดา แสงสว่าง และ จันทิมา มงคล. 2536)

 โดยการแช่ด้วยน�้าส้มควันไม้ ไม่สามารถกระตุ ้น 

การงอกของเมล็ดฟักข้าวได้ เนื่องจากการทดลองได้มีการใช้

วิธีกล ในท�าลายการพักตัวของเมล็ด โดย กะเทาะเปลือกหุ้ม

เมล็ด จนท�าให้น�้าส้มควันไม้ที่มีฤทธิ์เป็นกรด เข้าไปท�าลาย

เยื่อหุ้มเมล็ด ส่งผลให้เมล็ดฟักข้าวเปื่อยยุ่ยจึงไม่สามารถงอกได้ 

(กรมวิชาการเกษตร. 2555 : ออนไลน์) 

 2. อัตราการงอก (Rate of Germination, R50) เป็น

จ�านวนวันที่เมล็ดสามารถงอกได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของเมล็ด

ทั้งหมด (Total Germination) (Allen, G.S. 1958 : 266-298) 

 3. ดัชนีความเร็วในการงอก (Speed of Germination 

Index) (วัลลภ สันติประชา. 2524) ค�านวณดังนี้ 

ดัชนีความเร็วในการงอก = 

 ต้นกล้าปกติวันที่ 1 ต้นกล้าปกติวันสุดท้าย

 วันที่ 1 วันสุดท้าย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance) 

และท�าการวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป R

ผลการศึกษา

1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดฟักข้าว

 เมล็ดฟักข้าวที่เก็บรวบรวมจากกลุ ่มฟักข้าวไทย 

พัฒนาต�าบลทุ่งขวาง อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐมมี 

น�้าหนักผลเฉลี่ย คือ 588.0 กรัม จ�านวนเมล็ดต่อผลเฉลี่ย 

คอื 40.1 เมลด็ น�้าหนกัเมลด็ต่อผลเฉลีย่ คอื 73.5 กรมั จ�านวน

เมล็ดต่อกิโลกรัมเฉลี่ย คือ 586.5 เมล็ด ความกว้างและ 

ความยาวของเมล็ด ดังนี้ ความกว้างเฉลี่ย คือ 19.8 มิลลิเมตร 

ความยาวเฉลี่ย คือ 23.7 มิลลิเมตร (Table 1)
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Table 2 Percent germination, germination rate (R50) and Speed of germination Index of gac seed by soaking in 

 different biological substances and herbs.

ทรีทเมนต์ เปอร์เซ็นต์การงอก (%)
อัตราการงอก (R50)

(วัน)
ดัชนีความเร็วในการงอก

ชุดควบคุม 36.25 ab1/ 25.25 a 0.31 bc

สารชีวภาพ  (0.5%) 50.00 a 21.75 a 0.48 a

น�า้ส้มควันไม้ 0.00 c 0.00 b 0.00 d

น�้าผักโขมหนาม (5%) 37.50 ab 21.00 a 0.37 ab

น�า้มะพร้าว 33.75 b 24.25 a 0.29 bc

น�า้มะพร้าว : น�า้ผักโขม (1:3) 27.50 b 25.25 a 0.22 c

F-test ** ** **

CV (%) 30.46 14.80 32.19

1/ ** = แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่อยู่ด้านล่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ต่างกัน มีความ

แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test  (DMRT)

สรุปผล

 สารชีวภาพที่ส่งผลต่อการกระตุ้นของเมล็ดฟักข้าว

ได้ดี คือการแช่สารชีวภาพ ฟลาโวนอยด์ ความเข้มข้น 0.5 

เปอร์เซ็นต์ โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอก 50 เปอร์เซ็นต์ มีอัตรา

การงอกเฉลี่ย 21.75 วัน และมีดัชนีความเร็วในการงอก 0.48 

ส่วนพืชสมุนไพรที่สามารถกระตุ้นการงอกของเมล็ดฟักข้าว

ได้ดีคือ การแช่ด้วยน�า้ผักโขมหนามซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การงอก 

37.50 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการงอกเฉลี่ย 21.00 วัน และมี

ดัชนีความเร็วในการงอก 0.37 ซึ่งผักโขมหนามถือว่าเป็นพืช

สมุนไพรท้องถิ่นที่หาง่าย แต่ในการจะน�าไปใช้อาจปรับปรุง 

ให้สารสกัดจากผักโขมหนาม มีประสิทธิภาพ

 มากขึ้น ทั้งนี้ควรมีการศึกษาหาสารสกัดจากพืช

สมุนไพรชนิดอื่นๆ เพื่อให้เหมาะที่จะน�าไปใช้และส่งเสริมให้

เกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

 ผู ้วิจัยขอขอบคุณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ

เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุทีีส่นบัสนนุ

งบประมาณในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบคุณกลุ่มฟักข้าว

ไทยพัฒนา จังหวัดนครปฐมแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ฟักข้าว
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แบบจ�ำลองกำรเจริญเติบโตของข้ำวเหนียวก�่ำ

Purple Glutinous Rice Model

สำยบัว  เข็มเพ็ชร1 และ ศักดิ์ดำ  จงแก้ววัฒนำ1

Saibua Khempet1 and Sakda Jongkaewwattana1

1ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053 944622 Email : sakda.abc@gmail.com

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบจ�าลองการเจริญเติบโตของข้าวเหนียวก�่า โดยท�าการจ�าลองการเจริญเติบโต ผลผลิต 

และการจัดการไนโตรเจนภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งในการพัฒนาแบบจ�าลองอาศัยข้อมูลที่จ�าเป็นที่ได้จากการ

ทดลอง โดยท�าการปลูกข้าวเหนียวก�า่ 5 พันธุ์ ได้แก่พันธุ์ MHS 1, Samoeng 3, PGMHS 6, PGMHS 15 และ PGMHS 17 

ท�าการปลูกในปี 2551 เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาแบบจ�าลอง ส�าหรับการพัฒนาแบบจ�าลองในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบจ�าลอง 

ORYZA0 เป็นแบบจ�าลองพื้นฐานซึ่งแบบจ�าลอง ORYZA0 เป็นแบบจ�าลองที่เรียบง่ายที่มีพื้นฐานบนกระบวนการทางสรีระของ

พชื โดยใช้ข้อมลูพลงังานแสงอาทติย์เป็นตวัแปรขบัเคลือ่นอตัราการเจรญิเตบิโตของข้าว จากผลการเปรยีบเทยีบน�้าหนกัแห้งมวล

ชีวภาพ และผลผลิตที่ได้จากการทดลองและจากการจ�าลองโดยแบบจ�าลอง ของข้าวทั้ง 5 พันธุ์ ที่ปลูกในวันที่ 9 สิงหาคม และ 

1 กนัยายน 2551 จากผลการจ�าลองโดยแบบจ�าลอง พบว่าแบบจ�าลองสามารถจ�าลองการเจรญิเตบิโตของข้าวได้อย่างสมเหตสุมผล 

และมี ความแตกต่างของผลผลิตที่ได้จากการจ�าลองและจากการทดลองอยู่ในช่วง 118-1,149  กิโลกรัมต่อเฮกตาร์แบบจ�าลอง

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวแปรขับเคลื่อน และใช้อุณหภูมิสะสม รวมถึงความยาววัน ในการก�าหนดระยะแทงรวงและสุกแก่ 

อีกทั้งแบบจ�าลองยังมีความสามารถในการจ�าลองการเจริญเติบโต (การสะสมน�า้หนักแห้งมวลชีวภาพ) และผลผลิต 

ค�ำส�ำคัญ : ข้าวเหนียวก�า่ / แบบจ�าลองการเจริญเติบโตของข้าว / โปรแกรมสเตลลา

ABSTRACT

 This study aims to simulate growth, grain yield and nitrogen management under differences environmental 

condition. The fields experiment supplied information and necessary data for the model development. The fields 

experiment was conducted in 2008 growing season using five varieties namely MHS 1, Samoeng 3, PGMHS 6, PGMHS 

15 and PGMHS 17 were chosen for model construction. The model was developed using ORYZA0 model as a based 

model. It is a simple mechanistic based on physiological process in which it utilized solar radiation as a driven variable 

for determining rice growth rate. Comparing simulated and observed biomass and yield of 5 varieties of purple glutinous 

rice planted on 9 August and 1 September 2008, the results display the ability of model to mimic behavior of growth 

reasonably. Depending on variety, the difference between simulated and observed grain yield was between 118-1149 

kg/ha. The model is simple in which it used solar radiation as a driven variable and accumulation of growing degree 

days with day length to determine flowering and maturity dates but it has ability to simulate growth (biomass accumulation) 

and grain yield. 

Keywords : Purple Glutinous Rice / Rice Growth Model / STELLA
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บทน�ำ

 ข้าวเหนยีวด�า (Purple Glutinous Rice) ภาษาพืน้เมอืง

ของทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า “ข้าวก�่า” 

ตามลักษณะสีของเมล็ดที่มีสีแดงเข้มหรือที่เรียกว่าแดงก�่า 

คอืสม่ีวงโดยทัว่ไปมกัพบว่ามกีารปลกูข้าวก�า่ทัง้ข้าวไร่และข้าว

นาด�าเกษตรกรมักปลูกร่วมกับข้าวขาวเพราะเชื่อว่าข้าวก�่า

เป็นพญา (พระยา) ของข้าวทัง้หลายสามารถปกป้องนาผนืนัน้ 

ให้ปราศจากโรครบกวนได้ ปัจจบุนัข้าวก�่าเริม่ได้รบัความนยิม

ในการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอุดมไปด้วยประโยชน์และ

คุณค่าทางด้านโภชนาการ โดยข้าวเหนียวก�่ามีลักษณะเด่น 

ที่สังเกตได้ชัดเจนแตกต่างไปจากข้าวที่นิยมปลูกทั่วไป คือ

มีสีที่แสดงบนต้นข้าวและเมล็ด โดยเฉพาะเยื่อหุ ้มเมล็ด 

(Aleurone Layer) ทีม่สีม่ีวงด�าหรอืแดงก�า่ Hayashi and Isaka 

(1964) จากการศึกษาพบว่า สารประกอบที่ท�าให้เกิดสีคือสาร

พวกแอนโธไซยานิน (Anthocyanin) ซึ่งเป็นรงควัตถุหนึ่งใน 

กลุ่มฟลาโวนอยด์ (Favonoid) ที่จัดเป็นสารส�าคัญในกลุ่มสาร 

ประกอบฟีนอลิค (Phenolic) (Rice-Evans et al. 1997) 

ข้าวก�่านอกจากจะมคีณุค่าทางโภชนาการทีจ่�าเป็นต่อร่างกาย

ของคนเราแล้วยังมีประโยชน์ด้านสรรพคุณทางยาอีกด้วย 

ถึงแม้ว่าปัจจุบันเกษตรกรจะหันไปปลูกข้าวขาวกันเป็นส่วน

ใหญ่เพราะข้าวขาวสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการขายและ

เก็บไว้บริโภคขณะที่ข้าวเหนียวด�าใช้ได้เพียงเพื่อการบริโภค 

ในครัวเรือนหรือใช้ในพิธีกรรมท้องถิ่นเท่านั้นอย่างไรก็ตาม

ขณะนี้ข้าวเหนียวด�าได้กลับมามีบทบาทส�าคัญอีกครั้ง ทั้งนี้

เพราะได้รบัความนยิมจากผูบ้รโิภคเพิม่สงูขึน้เนือ่งจากคณุค่า

ทางโภชนาการของข้าวนัน้สงูโดยเฉพาะเมลด็ทีม่แีอนโธไซยา

นินมาก ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) 

อีกทั้งเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์บ�ารุงสุขภาพยาและ

เวชภัณฑ์ต่างๆ

 ในสถานการณ์การเปลีย่นแปลงของสภาวะภมูอิากาศ

ของโลกในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อการปลูกพืช โดยเฉพาะ

พัฒนาการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต 

ทั้งนี้เกริก และคณะ (2552) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศโลกมีผลกระทบต่อผลผลิตพืชทั้งในระยะยาวและ 

ความแปรปรวนของผลผลิต การเพิ่มขึ้นของก็าซคาร์บอน 

ไดอ็อกไซด์และอุณหภูมิมีผลกระทบในระยะยาวค่อนข้างต�่า 

ต่อผลผลติข้าวอ้อยและข้าวโพดแต่ความแปรปรวนของผลผลติ

ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อความเสี่ยงของระบบการผลิตมีค่า

ความแปรปรวนสูงโดยมีค่าความแปรปรวนระหว่างปีเฉลี่ย

ร้อยละ 14 ส�าหรับข้าวนาน�้าฝนและนาชลประทานพื้นที่

ปลูกข้าวนาน�้าฝนที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงส่วนใหญ่อยู่ใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส�าหรับข้าวชลประทานอยู ่ใน 

ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุเกิดจาก

ความแปรปรวนของฝนที่จะแสดงออกอย่างรุนแรงในดินที่มี

ความสามารถในการอุ้มน�า้และความอุดมสมบรูณ์ต�า่จากการ

ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ

การผลิตข้าวในประเทศไทยโดย Felkner et al (2009) ได้

ใช้แบบจ�าลองในการศึกษาความซับซ้อนของผลกระทบของ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตข้าวและความ

สามารถของเกษตรกรที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งพบว่าโดยทั่วไปแล้วเกษตรกรไม่สามารถที่จะรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงได้ แต่ในขณะที่การเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศที่ไม่รุนแรงมากนักเกษตรกรสามารถได้

ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้แก่ การเพิ่ม

ขึ้นของปริมาณน�้าฝน จากการศึกษาทีผ่านมาชี้ให้เห็นว่าการ

ใช้แบบจ�าลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจ�าลองการเจริญเติบโต

ของข้าว สามารถทีจ่ะน�ามาช่วยในการวเิคราะห์ระบบการผลติ

รวมถึงการใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการจัดการ 

การเพาะปลูกพืช ปัจจุบันแบบจ�าลองการเจริญเติบโตของ

พืชนับว่าเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในงานวิจัยทางการเกษตร 

แบบจ�าลองสามารถที่จะเปรียบเทียบผลการจ�าลองการเจริญ

เติบโตและผลผลิตของพืชในพื้นที่ทีต่างกันได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนั้นแบบจ�าลองยังใช้ในการศึกษาผลกระทบของ 

การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมซึง่รวมถงึการเปลีย่นแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้

ผลผลิตของพืช รวมถึงการจ�าลองผลผลิตภายใต้การจัดการ 

ที่ต่างกัน (Bouman et al., 1996; Jones et al., 2003) ที่ผ่าน

มาได้มีการพัฒนาแบบจ�าลองการเจริญเติบโตของข้าวหลาย

แบบจ�าลอง เพื่อที่จะประเมินลักษณะการเจริญเติบโตและ 

การให้ผลผลติของข้าว เช่น CERES-Rice (Singh et al. 1993), 

SIMRIW (Horie et al. 1992), ORYZA2000 (Bouman et al. 

2001), RiceGrow (Tang et al. 2009)

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบจ�าลองการเจริญ

เติบโตของข้าวเหนียวก�่า เพื่อน�ามาใช้ในการประเมินผล 

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดการที่มี 

ต่อพัฒนาการ การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของข้าว

เหนียวก�่า 
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

วิธีกำรศึกษำ

 การพฒันาแบบจ�าลองการเจรญิเตบิโตของข้าวเหนยีว

ก�า่ใช้แบบจ�าลอง ORYZA0 ทีถ่กูปรบัปรงุโดย Schaber (1996) 

เป็นแบบจ�าลองพื้นฐาน ทั้งนี้การพัฒนาแบบจ�าลองการเจริญ

เติบโตของข้าวเหนียวก�่าอาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

ทดลองจากแปลงทดลอง โดยท�าการทดลองปลกูข้าวเหนยีวก�า่ 

ณ แปลงทดลองสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนย์วิจัย

เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ วางแผนงานทดลองแบบ Split Plot จ�านวน 3 ซ�้า 

ทั้งนี้ก�าหนดให้ Main Plot คือวันปลูก โดยท�าการปลูกวันที่ 9 

สิงหาคม และ 1 กันยายน 2551 และ Sub Plot เป็นพันธุ์ข้าว

เหนียวก�่า 5 พันธุ์ ได้แก่พันธุ์ MHS 1, Samoeng 3, PGMHS 

6, PGMHS 15 และ PGMHS 17 ท�าการหยอดเมล็ดข้าว 

ในพื้นที่ 2.5 x 5 เมตร ต่อหน่วยการทดลอง โดยใช้ระยะ

ปลูก 30 x 25 เซนติเมตร การจัดการดูแลระหว่างการเจริญ

เตบิโตของข้าวอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม ท�าการเกบ็ตวัอย่างข้าว 

เพื่อวัดน�้าหนักแห้งของต้นและใบ ตามระยะพัฒนาการได้แก่ 

ระยะกล้า ระยะเริ่มแตกกอ ระยะแตกกอ ระยะก�าเนิดช่อดอก 

ระยะตั้งท้อง ระยะออกรวง และระยะสุกแก่ทางสรีระ ที่ระยะ

สุกแก่ทางสรีระท�าการเก็บตัวอย่างผลผลิตและองค์ประกอบ

ผลผลิต ข้อมูลทั้งหมดนี้น�ามาพัฒนาและทดสอบความถูก

ต้อง (Validation) ของแบบจ�าลอง ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด และ

ต�า่สดุรายวนั รวมถงึพลงังานแสง ได้รบัจากสถานตีรวจอากาศ 

ของสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่ม

ผลผลติทางเกษตร น�ามาเพือ่ใช้ในการพฒันาในส่วนของระยะ

พัฒนาการของข้าวในแบบจ�าลอง 

ผลกำรศึกษำ

รำยละเอียดของแบบจ�ำลอง

 แบบจ�าลองการเจริญเติบโตของข้าวเหนียวก�่านี้ได้ใช้

โปรแกรม STELLA Version 9.1.4 ในการพัฒนาแบบจ�าลอง

ใช้พลงังานแสง อณุหภมู ิลกัษณะพนัธกุรรทีแ่สดงออกถงึระยะ

พัฒนาการลักษณะทางสัณฐาน และกระบวนการทางสรีระ 

เป็นปัจจัยหลักที่จะประเมินอัตราการเจริญเติบโตของพืชใน

แต่ละวัน แบบจ�าลองจะท�าการจ�าลองการสะสมน�้าหนักแห้ง 

และอัตราการเปลี่ยนแปลงระยะพัฒนาการของพืช รวมถึง

ผลผลิต และพลวัตของปริมาณไนโตรเจนในข้าว ข้อมูลน�าเข้า

ที่จะน�ามาขับเคลื่อนแบบจ�าลองประกอบด้วย ข้อมูลอากาศ 

รายวัน (ค่าพลังงานแสง อุณหภูมิสูงสุด-ต�่าสุด และความยาว

วัน) วันปลูก (ก�าหนดเป็น Julian Day) ข้อมูลระยะพัฒนาการ 

(วันออกดอก และวันสุกแก่) และการจัดการปุ๋ยไนโตรเจน 

(อัตรา และวันใส่) โครงสร้างพื้นฐานแบบจ�าลองแสดง 

ดังภาพที่ 1 และโครงสร้างแบบจ�าลองที่พัฒนาขึ้นจาก

โปรแกรม STELLA แสดงในภาพที่ 2

ภำพที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานของแบบจ�าลองการเจริญเติบโตของข้าวเหนียวก�่า
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

 ผลการจ�าลองการสะสมน�้าหนักแห้งของข้าวพันธุ ์ 

MHS 1, PGMHS 6 และ PGMHS 15 ที่ปลูกวันที่ 9 สิงหาคม

ผลการจ�าลองแสดงให้เห็นว่าแบบจ�าลองประเมินน�้าหนัก

ข้าวสูงสุดเท่ากับ 6,132 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ณ วันเก็บเกี่ยว 

(105 วันหลังปลูก) ในขณะที่การสังเกตวันที่ค่าน�า้หนักแห้ง

สูงสุดถึงเร็วกว่าวันที่แบบจ�าลองประเมินได้ (ภาพที่ 3) ทั้งนี้

พบว่าค่าน�้าหนักแห้งสูงสุดจากการสังเกตและที่ได้จากแบบ

จ�าลองของพันธุ์ PGMHS 15 มีค่าใกล้เคียงกันโดยข้าวพันธุ์ 

PGMHS 15 มีน�้าหนักแห้งสูงสุดเท่ากับ 6,165 กิโลกรัมต่อ

เฮกตาร์ส่วนค่าสังเกตของพันธุ์ MHS1 และ PGMHS 6 มีค่า

ต�่ากว่าผลจากการจ�าลองกล่าวคือน�้าหนักแห้งสูงสุดเท่ากับ 

5,021 และ 5,772 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ตามล�าดับ ทั้งนี้น�้าหนัก

แห้งทั้งจากการสังเกตและการจ�าลองถือว่ามีค่าใกล้เคียงกัน

ภำพที่ 2 โครงสร้างของแบบจ�าลองการเจริญเติบโตของข้าวเหนียวก�่าพัฒนาขึ้นจากโปรแกรม STELLA

ผลกำรจ�ำลอง

 ผลการจ�าลองที่แสดงในที่นี้เป็นการจ�าลองการปลูก

ข้าวพันธุ์ MHS 1, Samoeng 3, PGMHS 6, PGMHS 15 

และ PGMHS 17 ก�าหนดวันปลูกเป็นวันที่ 9 สิงหาคม และ 

1 กนัยายน 2551 ใส่ปุย๋ไนโตรเจนอตัรา 25 กโิลกรมัไนโตรเจน

ต่อเฮกตาร์โดยใส่ปุ ๋ยครั้งแรก 37 วันหลังปลูก และใส่ปุ ๋ย 

ครั้งที่สอง 55 วันหลังปลูกที่อัตรา 72 กิโลกรัมไนโตรเจน

ต่อเฮกตาร์ทั้งนี้การจ�าลองการเจริญเติบโตของข้าวเหนียวก�่า 

จะแบ่งข้าวออกเป็น 2 กลุ่มตามอายุการออกดอก กลุ่มแรก

เป็นข้าวทีม่อีายกุารออกดอกสัน้ ได้แก่พนัธุ ์MHS 1, PGMHS 

6 และ PGMHS 15 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งมีอายุการออกดอกยาว 

ได้แก่พันธุ์ Samoeng 3 และ PGMHS 17 
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ภำพที่ 3 พลวัตของการสะสมน�้าหนักแห้งของข้าวพันธุ์ MHS1, PGMHS 6 และ PGMHS 15 ที่ได้จากการจ�าลองและค่าสังเกต 

 ซึ่งใช้สมการ 3rd order polynomial ในการแสดงพลวัต ภายใต้วันปลูก 9 สิงหาคม

 ในท�านองเดียวกัน การจ�าลองการสะสมน�้าหนักแห้ง

ของข้าวพันธุ์ที่มีอายุออกดอกยาว ได้แก่พันธุ์ Samoeng 

3 และ PGMHS 17 ซึ่งพบเช่นเดียวกันว่าแบบจ�าลองประเมิน

น�้าหนักแห้งสูงสุดช้ากว่าค่าน�้าหนักแห้งสูงสุดที่ได้จาก 

การสงัเกต (ภาพที ่4) โดยข้าวพนัธุ ์Samoeng 3 และ PGMHS 

17 มนี�า้หนกัแห้งสงูสดุเฉลีย่เท่ากบั 4,456 และ 4,474 กโิลกรมั

ต่อเฮกตาร์ในขณะที่น�้าหนักแห้งสูงสุดที่ได้จากการจ�าลอง

เท่ากับ 6,040 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์

ภำพที่  4 พลวัตของการสะสมน�้าหนักแห้งของข้าวพันธุ์ Samoeng 3 และ PGMHS 17 ที่ได้จากการจ�าลองและค่าสังเกต 

 ซึ่งใช้สมการ 3rd order polynomial ในการแสดงพลวัต ภายใต้วันปลูก 9 สิงหาคม

 ส�าหรับผลการจ�าลองการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ 

MHS1, PGMHS6 และ PGMHS15 ที่ปลูกวันที่ 1 กันยายน 

2551 (ภาพที่ 5) พบว่าวันสะสมน�้าหนักแห้งสูงสุดของข้าว

พันธุ์ PGMHS 6 และ PGMHS 15 ค่าสังเกตและค่าที่ได้จาก

การจ�าลองเป็นวนัเดยีวกนัคอืวนัที ่96 หลงัปลกู ส่วนข้าวพนัธุ์ 

MHS 1 วันที่น�า้หนักแห้งสูงสุดของค่าสังเกตถึงเร็วกว่าวันที่

แบบจ�าลองประเมินได้อย่างไรก็ตามแบบจ�าลองประเมินน�้า

หนักแห้งสูงสุดสูงกว่าค่าสังเกตของทุกพันธุ์ ซึ่งแบบจ�าลอง

ประเมินได้ 5,206 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ส่วนน�้าหนักแห้งสูงสุด

ของค่าสังเกตอยู่ในช่วง 2,632-3,216 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ภำพที่ 5 พลวัตของการสะสมน�า้หนักแห้งของข้าวพันธุ์ MHS 1, PGMHS 6 และ PGMHS 15 ที่ได้จากการจ�าลองและค่าสังเกต 

 ซึ่งใช้สมการ 3rd order polynomial ในการแสดงพลวัตภายใต้วันปลูก 1 กันยายน

 ส�าหรับผลการจ�าลองการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ 

Samoeng 3 และ PGMHS 17 ที่วันปลูก 1 กันยายน 

(ภาพที่ 6) พบในท�านองเดียวกันกับวันปลูกที่ 9 สิงหาคม 

กล่าวคือวันที่น�้าหนักแห้งสูงสุดของค่าสังเกตถึงเร็วกว่าวัน

ที่แบบจ�าลองประเมินได้ โดยพันธุ์ Samoeng 3 สะสมน�้า

หนักแห้งสูงสุด 94 วันหลังปลูก และพันธุ์ PGMHS 17 สะสม 

น�้าหนักแห้งสูงสุด 90 วันหลังปลูก ส่วนน�้าหนักแห้งสูงสุด 

พบว่าแบบจ�าลองสามารถจ�าลองน�้าหนักแห้งสูงสุดใกล้เคียง

กับพันธุ์ PGMHS 17 (5,840 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์) แต่ประเมิน 

น�้าหนักแห้งสูงสุดของพันธุ์ Samoeng 3 ได้สูงกว่าค่าสังเกต 

(3,708 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์) โดยแบบจ�าลองประเมินค่า 

น�า้หนักแห้งสูงสุดที่ 6,487 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์

ภำพที่  6 พลวัตของการสะสมน�้าหนักแห้งของข้าวพันธุ์ Samoeng 3 และ PGMHS 17 ที่ได้จากการจ�าลองและค่าสังเกต 

 ซึ่งใช้สมการ 3rdorder polynomial ในการแสดงพลวัตภายใต้วันปลูก 1 กันยายน

 ผลการจ�าลองผลผลิต พบว่าโดยภาพรวมแล้วแบบ

จ�าลองประเมินผลผลิตได้ใกล้เคียงกับค่าสังเกต ถึงแม้จะ

มีแนวโน้มว่าการจ�าลองจะจ�าลองค่าผลผลิตได้มากกว่าค่า

สังเกต (ภาพที่ 7) ในวันปลูกที่ 9 สิงหาคม พบว่าค่าจาก 

การสังเกตผลผลิตของข้าวทั้ง 5 พันธุ์ให้ผลผลิตอยู่ในช่วง 

2,557-3,363 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ และจากผลการจ�าลอง

พบว่าผลผลิต อยู่ในช่วง 2,475-3,502 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ 

ส�าหรับวันปลูกที่ 1 กันยายน พบว่าค่าจากการสังเกตผลผลิต 

ของข้าว ทั้ง 5 พันธุ ์ให้ผลผลิตอยู ่ในช่วง 1,215-1,650 

กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ และจากผลการจ�าลองพบว่าผลผลิตอยู่

ในช่วง 1,834-2,721 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ซึ่งความแตกต่าง 

ของผลผลิตที่ได้จากการจ�าลองและจากการสังเกตอยู่ในช่วง 

118-1,149 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์
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V1 = MHS 1 V2 = Samoeng 3 V3 = PGMHS 6 V4 = PGMHS 15 V5 = PGMHS 17

ภำพที่ 7 กราฟ 1:1 เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการจ�าลองและการสังเกตของข้าวเหนียวก�่า 5 พันธุ์ ภายใต้วันปลูก 9 สิงหาคม

 และ 1 กันยายน 

ที่เป็นผลผลิตกลับน้อยกว่าข้าวพันธุ์ปรับปรุงที่มีการสะสม 

น�า้หนกัแห้งต้นและใบน้อย แต่มสีดัส่วนทีเ่ป็นผลผลติมากกว่า 

ดงันัน้การประเมนิผลผลติทีม่คีวามถกูต้องและแม่นย�ามากขึน้ 

สามารถก�าหนดได้ 2 ทางเลือก กล่าวคือการศึกษาสัดส่วน 

ของการสะสมน�้าหนักแห้งต่อน�้าหนักผลผลิตของข้าวแต่ 

ละพันธุ์ หรือการพัฒนาปรับปรุงแบบจ�าลองที่ใช้องค์ประกอบ

ผลผลิตเป็นพื้นฐานในการประเมินผลผลิตของข้าว

สรุปผล

 แบบจ�าลองการเจริญเติบโตของข้าวเหนียวก�่า ถึงแม้

จะเป็นแบบจ�าลองที่พัฒนามาจากพื้นฐานกระบวนการทาง

สรีระของข้าว แต่เป็นแบบจ�าลองที่เรียบง่ายที่สามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่รวม

ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตและ

การให้ผลผลติของข้าวเหนยีวก�า่ได้อย่างไรกต็ามแบบจ�าลองนี้

ค่อนข้างจะเป็นแบบจ�าลองเชงิคาดการณ์  (Predictive Model) 

ดังนั้นการอธิบายเหตุและผลของการตอบสนองของข้าวต่อ

สภาพแวดล้อมและการจัดการ จึงไม่ชัดเจนเหมือนกับแบบ

วิจำรณ์ผล

 การจ�าลองการสะสมน�้าหนักแห้งของแบบจ�าลองโดย

ทั่วไปนั้น สามารถจ�าลองการสะสมน�้าหนักแห้งได้ใกล้เคียง

กับค่าสังเกต อย่างไรก็ตามเนื่องจากแบบจ�าลองได้ใช้สมการ

ทีเ่รยีบง่ายในการจ�าลองอตัราการเจรญิเตบิโต ทีอ่าศยัตวัแปร

ในการจ�าลองได้แก่ ค่าพลังงานแสง (avRadiation) ปริมาณ

ไนโตรเจนในใบ (LeafN) ค่าประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน 

ของพืช (LNuseCoef) ดังสมการ 

 GrowthRate=IF(DAT<=0)or(DATEH=1)THEN0 ELSE FSV*LNuseCoef*LeafN*

 (1-exp(-(Epsilon*avRadiation)/(LNuseCoef*LeafN*0.1)

 ซึ่งสมการดังกล่าวไม่ได ้รวมถึงการเสื่อมสภาพ 

(Senescence) ของต้นและใบข้าวจึงส่งผลให้การเจริญเติบโต

เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง และจะได้ค่าน�้าหนกัแห้งสงูสดุ ณ วนัเกบ็เกีย่ว 

โดยสรปุแล้วผลการจ�าลองดงักล่าวชีใ้ห้เหน็ว่าการอาศยัสมการ

ที่เรียบง่ายสามารถประเมินการสะสมน�้าหนักแห้งของข้าวได้

ดีถึงแม้จะมีข้อจ�ากัดบ้างดังกล่าว ซึ่งข้อจ�ากัดดังกล่าวข้างต้น

สามารถที่จะน�าไปปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมได้ 

 ในส ่วนของการจ�าลองผลผลิตนั้นแบบจ�าลองมี

สมมติฐานว่า 50% ของน�้าหนักแห้งส่วนเหนือดินจะคิดเป็น

น�้าหนักเมล็ดหรือผลผลิต ถึงแม้สมมติฐานดังกล่าวจะเป็น

สมมติฐานที่เรียบง่าย ซึ่งท�าให้การประเมินผลผลิตดูเหมือน

ว่าเป็นการประเมนิทีค่่อนข้างหยาบ แต่กใ็ห้ผลการจ�าลองเป็น 

ที่น่าพอใจ ด้วยสมมติฐานนี้สามารถส่งผลให้การประเมิน

น�้าหนักเมล็ดสูงหรือต�่ากว่าความเป็นจริงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

น�้าหนักแห้งส่วนเหนือดินเพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็น

จริงนั้น ผลผลิตจะสัมพันธ์กับองค์ประกอบผลผลิตโดยตรง

มากกว่า (Yoshida. 1981) อย่างไรกต็ามสดัส่วนของผลผลติต่อ 

น�า้หนกัแห้งของข้าวแต่ละพนัธุจ์ะมคีวามแตกต่างกนั เช่นข้าว

พื้นเมืองที่มีการสะสมน�้าหนักแห้งต้นและใบมากแต่สัดส่วน
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จ�าลองเชิงอธิบาย (Explanatory Model) การปรับปรุงแบบ

จ�าลองการเจรญิเตบิโตของข้าวเหนยีวก�่าเพือ่ให้มรีายละเอยีด

มากขึน้ สามารถทีจ่ะท�าได้ ทัง้นีโ้ดยอาศยัข้อมลูจากการศกึษา

ทดลองทีม่ากขึน้แบบจ�าลองการเจรญิเตบิโตของข้าวเหนยีวก�่า

นี้มีความสามารถที่จะช่วยในกระบวนการตัดสินใจการจัดการ

ปลูกข้าวเหนียวก�่าในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้
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บทคัดย่อ
 เกษตรกรในเขตสูบน�้าด้วยไฟฟ้า มีการปรับระบบการปลูกข้าวนาปรัง เป็นข้าว-ข้าว โดยเกษตรกรมีการน�าพันธุ์ข้าว 

หลายพนัธุม์าทดลองปลกู แต่ยงัขาดข้อมลูในการเลอืกพนัธุ ์จงึมวีตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์ผลผลติและเลอืกพนัธุท์เีหมาะสมส�าหรบั

เกษตรกร โดยด�าเนินการในพื้นที่เกษตรกรโครงการสูบน�้าด้วยไฟฟ้า ต�าบลสงยาง อ�าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร การวางแผน 

การทดลองแบบ Complete Randomize Design จ�านวน 3 ซ�้า มีพันธุ์ข้าว 4 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเหนียวพันธุ์เล้าแตก ข้าวเหนียว

พันธุอุบล 2 ข้าวจ้าวพันธุ์ชัยนาท 80 และข้าวจ้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เริ่มปลูกตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2552 โดยการหว่าน อัตรา 

20 กิโลกรัมต่อไร่ และเก็บเกี่ยว วันที่ 22 เมษายน 2553 ผลการศึกษา ข้าวจ้าวพันธุ์ชัยนาท 80 ได้ผลผลผลิตสูงสุด 402 กิโลกรัม 

ต่อไร่ และข้าวเหนียว พันธุ์เล้าแตก ได้ต�่าสุด 320 กิโลกรัมต่อไร่ โดยพันธุ์ข้าวทั้ง 4 ให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน (p<0.05) ซึ่งข้าวจ้าว 

พนัธุช์ยันาท 80 มคีวามเหมาะสมส�าหรบัการปลกูในเขตสบูน�า้ด้วยไฟฟ้า เนือ่งจากการปรบัตวัด ีมกีารให้น�้าหนกัแห้งรวมสงู จ�านวน

เมล็ดต่อรวงมาก จ�านวนเมล็ดดีต่อรวงมาก และเปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดดีมากกว่าพันธุ์อื่นๆ จึงมีผลท�าให้ได้ผลผลิตสูง ภายหลัง

เกษตรกรมีการตัดสินใจเลือกพันธุ์ชัยนาท 80 ปลูกต่อมาในปี 2553 และ 2554 เพียงพันธุ์เดียว ด้วยเหตุผลสามารถให้ผลผลิตสูง

และมีรายได้ดี

ค�าส�าคัญ : สูบน�้าด้วยไฟฟ้า / ข้าวเหนียว

ABSTRACT

 Farmers in the irrigable area were adapted to grow rice during dry season by using new rice varieties. They were 

collected analyse yields and select a variety of rice which is suitable for the farmers. The trails were laid down within 

the electric-pumping irrigation area of Songyang sub-district, Mahachanachai District, Yasothon Province, following the 

complete randomize design, with 3 replications. Four rice varieties were used and including: glutinous varieties Laotaek 

and Ubon 2, and non-glutinous rice varieties Chainat 80 and Pathumthani 1. Rice was planting began at the beginning of 

December 2009 with sowing seed at 20 kg per rai and harvesting took place on April 22, 2010. The results showed that 

Chainat 80 produced the highest yield of 401.68 kg per rai and glutinous Laotaek produced the lowest yield of 319.57 

kg per rai. However, Chainat 80 variety was suitable variety for planting in this area, due to adaptable, high dry matter 

yield, high number of grains per panicle, high total full grains per panicle, and germination percentage when compared 

with other varieties. After research, in year 2010 and 2011, farmers have been selected only Chinat 80 for grow during 

dry season because high yield and increase income.

Keywords : Electric Water Pumping / Glutinous Rice 
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บทน�า

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด

ของประเทศไทยแต่มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์อาศัยน�้าฝน 

จึงท�าให้เกษตรกรปลูกข้าวได้ครั้งเดียว ต่อปีพื้นทีสูบน�้า

ด้วยไฟฟ้าทีมีแหล่งน�้าส�าหรับการปลูกพืช จึงเป็นพื้นที่ 

ที่ท�าให้เกษตรได้มีโอกาสใช้ที่ดินปลูกพืชมากครั้ง โดยพื้น

ฐานเกษตรกรมีการปลูกข้าวไว้บริโภค และมีประสบการณ์

ปลูกข้าวมาช้านานรวมถึงผลผลิตข้าวในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือต�่าเมื่อเทียบกับเขตปลูกข้าวอื่นๆ ปัจจุบันไทย

มีความต้องการบริโภคข้าวปริมาณมาก แต่ผลผลิตยังต�่า 

เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ (ยอดหทัย และ กัญญวิมว์. 2548) 

จากการส�ารวจของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า 

มีการเพิ่มการปลูกข้าวนาปรังในเขตภาคตะวันออกเฉียง

เหนือมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในเขตพ้นที่ที่แหล่งนขนาดเล็ก 

เช่นจังหวัดในเขตชลประทานที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

 มนีโยบายปลกูข้าวนาปรงัโดยใช้แหล่งน�้าขนาดเลก็ ประมาณ 

40,000 ไร่ ในปีการเพาะปลูก 2554-2555 

 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ (2553) มีการศึกษาพันธุ ์ 

ข้าวขาวมะลิ ส�าหรับนาปรัง จึงเป็นแนวทางของการเลือก

พันธุ ์ส�าหรับเกษตรกรในการปลูก นอกจากนั้นเกษตรกร 

ในเขตจังหวัดขอนแก่น มีการคัดเลือกหาพันธุ์ส�าหรับนาปรัง 

โดยเลือกพันธุ์ชัยนาท 80 

 เกษตรกรในเขตอ�าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

มีการขยายเพิ่มพื้นที่ปลูกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนเต็มพื้นที่

ระบบชลประทานทั้งนี้เนื่องจากความเหมาะสมทางปัจจัย

ทางกายภาพ พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูกเป็นข้าวเหนียว 

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 

105 เพื่อการขาย ในการเลือกปลูกข้าวนาปรัง เกษตรกร 

มีการน�าพันธุ์ข้าวจากเขตปลูกข้าวเขตอื่น เช่นเขตภาคกลาง 

ที่มีการปลูกข้าวนาปลัง เป็นเวลานาน เป็นผลจากความ

ต้องการของโรงสเีพือ่การขาย จงึควรมกีารใช้พนัธุท์ีม่แีนวโน้ม

ให้ผลผลิตสูงและผลผลิตดีและเพิ่มรายได้ เป็นทางเลือกและ 

ยังเป็นความต้องการของตลาดหรือโรงสี แต่การน�ามาปลูก

จึงควรมีการศึกษาในแปลงเกษตรกรที่จะใช้เป็นข้อมูลให้

เกษตรกรเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่วเิคราะห์ผลผลติของข้าวนาปรงัทีป่ลกูในพืน้ที่

สูบน�้าด้วยไฟฟ้า

 2. เพื่อศึกษาหาพันธุ์ที่เหมาะสมส�าหรับเกษตรกร

เพื่อปลูกเป็นข้าวนาปรัง

วิธีการศึกษา

 พื้นที่ศึกษาในเขตโครงการสูบน�้าด้วยไฟฟ้าต�าบล

สงยาง อ�าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร วิธีการศึกษา

โดยใช้แปลงเกษตรกร จ�านวน 3 ราย วางแผนการทดสอบ 

แบบ Complete Randomize Design (CRD) จ�านวน 4 

พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเหนียวพันธุ์เล้าแตก ข้าวเหนียวพันธุ์เหนียว 

อุบล 2 ข้าวจ้าวพันธุ์ชัยนาท 80 และข้าวจ้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 

การปลูกโดยการหว่านอัตราเมล็ด 20 กก./ไร่ เริ่มปลูกตั้งแต่

ต้นเดือนธันวาคม 2552 และเก็บเกี่ยววันที่ 22 เมษายน 2553 

เก็บตัวอย่างข้าวในพื้นที่ 8 ตารางเมตรแล้วน�ามาตากแดด 

เป็นเวลา 3- 4 แดด และการวิเคราะห์ผลผลิตข้าวและองค์

ประกอบของข้าวโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวพื้นที่ 1 ตารางเมตร 

เพื่อศึกษาน�้าหนักแห้งรวม จ�านวนต้น จ�านวนระแง้ต่อต้น 

จ�านวนเมลด็ต่อรวง จ�านวนเมลด็ด ีน�า้หนกัเมลด็ การวเิคราะห์

ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม IRRISTAT ver 4.1 ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นทางสถิติ 95 เปอร์เซ็นต์ 

 พื้นที่ศึกษา ต�าบลสงยาง อ�าเภอมหาชนะชัย จังหวัด

ยโสธร เดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นกับต�าบลผือฮี ลักษณะภูมิประเทศ 

เป็นที่ราบลาดเอียง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะกับ

การปลูกข้าวหอมมะลิลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ ฤดู

ฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาว ตั้งแต่ 

เดือนตุลาคม ถึงมกราคม และฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 

ถงึเดอืนเมษายนมพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 32.8 ตารางกโิลเมตร 

หรือประมาณ 20,500 ไร่ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขต ส.ป.ก. จ�านวน 

2,397 ไร่ ข้อมูลของกรมพัฒนาชุมชนปี พ.ศ. 2548 ได้จ�าแนก

พื้นที่ถือครองตามเอกสารสิทธิ์ทางราชการเป็นรายหมู่บ้าน

ทั้งหมดรวม 15,911 ไร่ และจ�าแนกเป็นพื้นที่การเกษตร 

เป็นรายหมูบ้่านทัง้หมดรวม 16,695 ไร่ (กรมการพฒันาชมุชน, 

2548) การประกอบอาชีพท�านา ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 

เพื่อขาย และปลูกข้าวเหนียวบางส่วนเพื่อไว้กินเองประชากร

ในต�าบลสงยาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร 

โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่ส�าคัญ ได้แก่ท�านา 993 ครัวเรือน 

รองลงมา คือ รับจ้าง 445 ครัวเรือน เลี้ยงโค 326 ครัวเรือน 

รายได้จากการปลูกพืชต่อครัวเรือน 111,978 บาท/ ปี รายได้

จากการเลี้ยงสัตว์ต่อครัวเรือน 79,672 บาท/ ปี และมีรายได้

จากการรับจ้างต่อครัวเรือน 39,750 บาท/ ปี
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ภาพที่ 1  แผนที่ขอบเขตการปกครอง ต�าบลสงยาง 

  อ�าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ภาพที่ 2 ลักษณะพื้นที่ปลูกข้าว ที่ค่อนข้างราบในเขต 

  ต�าบลสงยาง อ�าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

พันธุ์ข้าว
 น้�าหนักแห้งรวม

 (กรัม/ตร.เมตร)

 ความ

สูง(เซนติเมตร)

เล้าแตก 263 67

เหนียวอุบล 2 275 72

ชัยนาท 80 300 68

ปทุมธานี 1 294 74

เฉลี่ย 283 70

LSD 0.05 70.1 3.8

C.V.(%) 3.1 2.7

ผลการศึกษา

ลักษณะการเจริญเติบโต 

 จากการเกบ็ตวัอย่างจากแปลงทดลองในแปลงเกษตรกร 

พอสรุปได้ ดังนี้

 1. น�้าหนักแห้ง (Total Dry Matter)

 น�้าหนักแห้งของข้าวทั้ง 4 พันธุ์ พบว่า พันธุ์ชัยนาท 

80 ได้น�้าหนักเฉลี่ย 300 กรัม/ตารางเมตร ได้สูงสุด ส่วน

พันธุ์ปทุมธานี 1 ได้ 294 กรัม/ตารางเมตร ส่วนพันธุ์เล้า

แตกและพันธุ์เหนียวอุบล 2 ได้น�า้หนัก 263 และ 276 กรัม/

ตารางเมตร ตามล�าดับ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี

นัยส�าคัญ (p< 0.05) (ตารางที่ 1) โดยที่มีการปลูกในช่วง

ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนธันวาคม มีผลให้การเจริญเติบโต

ทางล�าต้นค่อนข้างช้า จึงท�าให้มีน�าหนักแห้งของต้นข้าว

ตารางที่ 1 ลักษณะการให้น้�าหนักแห้งรวมและความสูง

 ของต้นข้าวในแปลงเกษตรกร

ค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับการปลูกในช่วงนาปี นอกจากนี้ 

จะพบว่า พันธุ์ข้าวจ้าวทั้ง 2 พันธุ์ มีน�้าหนักแห้งรวมมากกว่า

พันธุ ์ข ้าวเหนียวที่เป็นพันธุ ์พื้นเมือง ซึ่งในช่วงฤดูปลูก

นาปรังจะมีระยะเวลาการปลูกพืชสั้นกว่าฤดูนาปี และเป็น 

ผลจากสภาพดินของพื้นที่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นดินทราย 

ปนร่วน มีความอุดมสมบรูณ์ค่อนข้างต�่ามาก ที่ส่งผลให้ 

การเจริญทางล�าต้นได้น้อย ประกอบกับเกษตรมีการใส่ปุ๋ยต�า่ 

เพียง 20 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณธาตุอาหารน้อย อาจไม่พอ

ส�าหรบัการปลกูในช่วงฤดนูาปรงัทีม่รีะยะเวลาสัน้และต้องการ

ปริมาณธาตุอาหารส�าหรับข้าวมาก เนื่องจากปัญหาอุณหภูมิ 

ที่ต�่าลง อันมีผลท�าให้การเจริญเติบโตในช่วงต้นกล้าสั้น 

 2. ความสูง (Plant Height) 

 พบว่าข้าวพนัธุเ์ล้าแตก, ข้าวเหนยีวอบุล 2 ข้าวชยันาท 

80 และปทุมธานี 1 มีความสูงของต้นข้าวเป็น 67, 72, 68 และ 

74 เซนติเมตร ตามล�าดับมีความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05) 

ซึ่งพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 มีความสูงมากสุด และพันธุ์เล้าแตก

เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมีความสูงน้อยสุด (ตาราง 1) ลักษณะ

การเจริญเติบโตของข้าวในช่วงฤดูหนาวมีระยะค่อนข้างสั้น 

จึงผลท�าให้ข้าวยืดตัวได้น้อย ซึ่งพันธุ์เหนียวอุบล 2 สามารถ

มีความสูงถึง 118 เซนติเมตร ในฤดูปลูกนาปี แต่มีความสูง

เพียง 72 เซนติเมตร ท�าให้ความสูงลดลงถึง 40 เปอร์เซ็นต์ 

เป็นผลให้มีน�้าหนักแห้งค่อนข้างต�่า เช่นเดียวกับพันธุ์ปทุมธานี 1 

สามารถมคีวามสงูถงึ 100-133 เซนตเิมตร มกีารเจรญิเตบิโตน้อย
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

 3. ผลผลิต (Yield)

 การให้ผลผลิตพบว่า พันธุ ์ชัยนาท 80 สามารถ

ให้ผลผลิต 402 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์ข้าวเหนียวอุบล 2 ได้ 

376 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์ปทุมธานี 1 ได้ 363 กิโลกรัมต่อไร่ 

และพันธุ์เล้าแตกได้ต�่าสุด 320 กิโลกรัมต่อไร่ และมีความแตก

ต่างทางสถิติ ซึ่งพบว่าข้าวเจ้า มีแนวโน้มให้ผลผลิตได้สูงกว่า

พันธุ์ข้าวเหนียว (ตารางที่ 2) จากผลการทดลองพบว่าพันธุ์

ข้าวส่วนใหญ่ให้ผลผลติค่อนข้างต�า่เมือ่เทยีบกบัความสามารถ 

ของพันธุ ์ พันธุ ์ชัยนาท 80 สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 

876 กิโลกรัมต่อไร่ในสภาพแปลงทดลองแต่ปลูกในแปลง

เกษตรกรได้เพียง 401 กิโลกรัมต่อไร่ ต�่ากว่าแปลงทดลอง 

ถึง 54 เปอร์เซ็นต์ จึงเห็นได้ว่าการทดสอบในระดับแปลง

ทดลองมีปัจจัยหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผล

ให้เกษตรกรปลูกได้ผลผลิตต�่า ยิ่งปลูกในช่วงฤดูนาปรัง 

ที่มีผลต่อการปลูกมาก เนื่องจากระยะเวลาสั้นรวมถึง 

ความรู ้ประสบการณ์ของเกษตรกรส�าหรบัการปลกูข้าวนาปรงั 

ยงัน้อย ท�าให้การปลกูข้าวจงึยงัมปัีญหาทีเ่ปลีย่นไปอยูต่ลอดเวลา 

ตารางที่ 2 การให้ผลผลิตข้าวนาปรังในแปลงเกษตรกร

พันธุ์ข้าว ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่)

 เล้าแตก  320

 เหนียวอุบล 2  376

 ชัยนาท 80  02

 ปทุมธานี 1  363

 เฉลี่ย  367

 LSD 0.05  15.3

 C.V.(%)  1.1

 4. องค์ประกอบของผลผลิต

  4.1 จ�านวนระแง้ต่อรวง (Number Spikelet 

Per Panicle) จ�านวนระแง้ของข้าวทั้ง 4 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์

เล้าแตก ข้าวพันธุ์อุบล 2 ข้าวพันธุ์ชัยนาท 80 และข้าวพันธุ์

ปทุมธานี 1 ได้จ�านวนระแง้ต่อรวงเป็น 7, 7, 7 และ 8 ระแง้ 

ตามล�าดับ และมีความแตกต่างสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งพันธุ์

ปทุมธานีมีจ�านวนระแง้ได้มากกว่าพันธุ์อื่นๆ (ตารางที่ 3) 

พบว่ามีการแตกกอน้อย เนื่องจากการปลูกโดยวิธีการหว่าน 

อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ที่มีปริมาณการหว่านค่อนข้างสูง 

ท�าให้ข้าวมคีวามหนาแน่นมาก เป็นผลให้การแตกกอของข้าว 

ค่อนข้างต�่าและมีจ�านวนระแง้น้อย นอกจากนั้นการหว่าน

แบบข้าวแห้งจงึท�าให้การงอกค่อนข้างช้า อนัเป็นผลให้มรีะยะ 

การเจริญเติบโตช้า และการแตกกอน้อย

 4.2 จ�านวนเมลด็ต่อรวง (Number Grain Per Panicle) 

 จากการวิเคราะห์พบว่า พันธุ์ชัยนาท 80 ได้จ�านวน

เมล็ดมากสุดถึง 82 เมล็ดต่อรวง รองลงมาเป็นพันธุ์ปทุมธานี 

1 ได้ 74 เมล็ดต่อรวง พันธุ์เหนียวอุบล 2 ได้ 59 เมล็ดต่อรวง 

และพันธุ์เล้าแตกได้ 58 เมล็ด/รวง ตามล�าดับ และมีความ 

แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ พันธุ์ข้าวจ้าวให้จ�านวน

เมลด็ต่อรวงสงูกว่าพนัธุข้์าวเหนยีว (ตารางที ่3) แต่ยงัมจี�านวน

เมล็ดน้อยเมื่อเทียบกับในการปลูกในศูนย์วิจัย เนื่องจาก

สภาพื้นที่ในแปลงเกษตรกร มีความอุดมสมบรูณ์ค่อนข้าง

ต�า่ ประกอบกับการจัดการด้านปุ๋ยน้อย ท�าให้ข้าวขาดอาหาร 

ร่วมกับการจัดการน�้า และปัญหาวัชพืช

 4.3 น�้าหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด

 ในการวเิคราะห์น�า้หนกัเมลด็เมลด็ พบว่า พนัธุช์ยันาท 

80 มีน�้าหนัก 1,000 เมล็ด เป็น 23.94 กรัม พันธุ์ปทุม 1 ได้ 

23.39 กรัม พันธุ์เหนียวอุบล 2 23.60 กรัม และพันธุ์เล้าแตก 

22.10 กรัม ตามล�าดับ และมีความแตกต่างทางสถิติอย่าง 

มนียัส�าคญั ซึง่พบว่าพนัธุข้์าวทีไ่ด้พฒันาจะได้ขนาดเมลด็ใหญ่

กว่าพันธุ์เล้าแตกที่เป็นพันธุ์พื้นเมือง (ตารางที่ 3)

 4.4 จ�านวนเมล็ดดี (Number of Grain Full)

 พบว่าการติดเมล็ดที่ของข้าวพันธุ ์ 4 พันธุ ์ได้แก่ 

ข้าวพันธุ์เล้าแตก ข้าวพันธุ์เหนียวอุบล 2 ข้าวพันธุ์ชัยนาท 

80 และพันธุ์ปทุมธานี 1 ได้จ�านวนเมล็ดดีเป็น 41, 65, 70 

และ 47 เมล็ดต่อรวง ตามล�าดับ มีความแตกต่างทางสถิติ

อย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งพันธุ์ชัยนาท 80 ได้จ�านวนเมล็ดดีสูงสุด 

และพันธุ์เล้าแตกมีจ�านวนเมล็ดดีต�่าสุดที่จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง

ท�าให้มผีลผลติต�า่ (ตารางที ่3) พนัธุข้์าวเหนยีวทัง้พนัธุเ์ล้าแตก

และเหนียวอุบล 2 เป็นข้าวไวแสง จึงพบว่ามีการเจริญเติบโต

ทางล�าต้นน้อย การให้ผลผลติต�า่ การตดิเมลด็และจ�านวนเมลด็

น้อยแต่มีจ�านวนเมล็ดลีบมาก อาจเป็นผลจากสภาพแวดล้อม

ในช่วงออกดอก มีอุณหภูมิสูงท�าให้การผสมเกสร มีการผสม

ติดเมล็ดได้ค่อนข้างน้อย 

 4.5 เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี (Percentage of Grain Full) 

จากการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีของพันธุ์ข้าวเล้าแตก 

ข้าวพันธุ์เหนียวอุบล 2 ข้าวพันธุ์ชัยนาท 80 และข้าวพันธุ์

ปทุมธานี 1 มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดี คือ 70.98, 80.32, 89.09 
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และ 87.21 เปอร์เซน็ต์ตามล�าดบัและมคีวามแตกต่างทางสถติิ

อยา่งมนียัส�าคญั พบวา่ข้าวพนัธุ์ข้าวจ้าวใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารตดิ

เมล็ดสูงกว่าข้าวเหนียว และพันธุ์ข้าวเล้าแตกจะมีเปอร์เซ็นต์ 

การติดเมล็ดต�่าสุด (ตารางที่ 3) ซึ่งพันธุ์ชัยนาท 80 อ่อนไหว 

ต่อสภาพอากาศเยน็ทีจ่ะมผีลท�าให้เมลด็ลบี ท�าให้การตดิเมลด็ดี

จึงค่อนข้างต�า่ ที่มีผลต่อการได้เมล็ด และมีผลผลิตต�า่ 

 4.6 จ�านวนเมล็ดลีบ (Number of Grain Atrophy) 

 พันธุ ์ข้าวปทุมธานีมีจ�านวนเมล็ดลีบต�่าสุดเพียง 9 

เมล็ดต่อรวง ส่วนข้าวพันธุ์เล้าแตกมีเมล็ดลีบสูงสุดถึง 16 

เมล็ด/รวง และพันธุ์อุบล 2 และพันธุ์ปทุมธานี 1 มีเมล็ดลีบ 12 

เมล็ด/รวง เท่ากัน และทั้ง 4 พันธุ์มีความแตกต่างสถิติอย่าง 

มีนัยส�าคัญ (ตารางที่ 3) เป็นผลจากสภาพอากาศสูงขึ้น 

ในช่วงออกดอกท�าให้พันธุ์เล้าแตกมีมีการผสมติดน้อย 

ตารางที่ 3  องค์ประกอบผลผลิตของข้าวนาปรังทั้ง 4 พันธุ์ ในแปลงเกษตรกร

พันธุ์ข้าว จ�านวนระแง้

ต่อรวง

จ�านวนเมล็ด 

ต่อรวง

จ�านวนเมล็ดดีต่อ

รวง

จ�านวนเมล็ดลีบต่อ

รวง

เปอร็เซ็นต์เมล็ด

ดี (%)

 เล้าแตก 7 58 41 16 70.98

 เหนียวอุบล 2 7 59 47 12 80.32

 ชัยนาท 80 7 82 70 12 89.09

 ปทุมธานี 1 8 74 65 9 87.21

 เฉลี่ย 7 68 56 12 81.90

 LSD0.05 0.576 2.683 1.488 1.729 6.72

 C.V. (%) 4.0 2.0 1.3 7.2 4.1

สรุปผล

 จากผลจากการศึกษาปลูกข้าวทั้ง 4 พันธุ์ในแปลง

เกษตรกรในพื้นที่โครงการสูบน�้าด้วยไฟฟ้า สรุปได้ว่า พันธุ์

ข้าวชัยนาท 80 มีความเหมาะสมดีกว่าพันธุ์อื่นๆ สามารถ

ให้ผลผลิตและองค์ประกอบสูงกว่า เนื่องจากการปรับตัวดี 

มีการให้น�า้หนักแห้งรวมสูง จ�านวนเมล็ดต่อรวงมาก จ�านวน

เมล็ดดีต่อรวงมาก และเปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดดีมากกว่า

พันธุ์อื่นๆ ส�าหรับพันธุ์ข้าวจ้าว มีแนวโน้มปลูกในช่วงฤดูแล้ง 

สามารถให้ผลผลิตได้สูงกว่าข้าวเหนียว

 การเลอืกพนัธุข้์าวส�าหรบัปลกูเป็นข้าวนาปรงั ส�าหรบั

เกษตรกรควรเป็นพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ที่มีการปรับปรุง

ผลผลติให้ได้สงู พนัธุข้์าวทีป่ลกูควรเป็นพนัธุข้์าวจ้าว เนือ่งจาก

มีจ�านวนเมล็ดต่อรวงมาก เมล็ดขนาดใหญ่ติดเมล็ดดีมาก 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าพันธุ์ชัยนาท 80 มีความเหมาะ

สมส�าหรับเกษตรกรที่ควรเลือกปลูกเป็นข้าวนาปรังในเขต

สูบน�า้ด้วยไฟฟ้า แต่ทั้งนี้ยังมีแนวทางการจัดการให้มีผลผลิต

เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ช่วงเวลาปลูกให้เหมาะสม ไม่ควรปลูกเกิน 

วันที่ 15 ธันวาคม ท�าให้การติดเมล็ดต�่า การเตรียมพื้นที่ 

เพื่อลดการระบาดของวัชพืช การจัดการน�้าของเกษตรกร 

ที่จะช่วยการควบคุมวัชพืช การเพิ่มธาตุอาหารในดินให้ 

เพยีงพอ เนือ่งจากสภาพพืน้ทีน่าในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

มีปัญหาโครงสร้างดินเลว มีความอุดมสมบรูณ์ต�า่ การขาดน�า้

เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินทราย อีกทั้งการเลือกพันธุ์ข้าว

ส�าหรบันาปรงัควรเป็นพนัธุข้์าวไม่ไวแสง ทีส่ามารถเลอืกปลกู

ได้ตลอดปี 
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บทคัดย่อ

 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรมุ่งเน้นการแก้ปัญหาการผลิตเฉพาะพื้นที่โดยการยกระดับ

ผลผลติควบคูไ่ปกบัการลดต้นทนุการผลติให้กบัเกษตรกร อดตีทีผ่่านมานกัวชิาการเกษตรจะเข้าไปจดัท�าแปลงทดสอบเทคโนโลยี

การผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาตามสภาพภูมิสังคม ถ่ายทอดความรู้และอบรมให้กับเกษตรกรแต่หลังจากนั้นเกษตรกรอาจจะไม่น�าไป

ปฏบิตัติามหรอืไม่ได้รบัการยอมรบั ศนูย์วจิยัและพฒันาการเกษตรนครราชสมีาจงึได้พฒันากระบวนการในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตมันส�าปะหลังเรียกว่า “สีคิ้วโมเดล” โดยบูรณาการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการผลิตมันส�าปะหลังทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบ 

การและเกษตรกร ร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับผลผลิตมันส�าปะหลังตามบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน 

มขีัน้ตอนการด�าเนนิงานประกอบด้วย 1. การจดัท�าแปลงเรยีนรู ้ 2. กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ และ 3. การจดัท�าแปลง

ต้นแบบเทคโนโลยกีารผลติทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่ผลการด�าเนนิงานสามารถขยายผลเทคโนโลยกีารผลติมนัส�าปะหลงัสูเ่กษตรกรได้

ตรงกบัความต้องการอย่างกว้างขวางเนือ่งจากเป็นการบรูณาการความร่วมมอืกนัของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องแบบร่วมแรง ร่วมใจ ในแต่ละ

ขั้นตอนการด�าเนินงาน ซึ่งจะน�ามายังผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจนช่วยให้การผลิตมันส�าปะหลัง มีความยั่งยืนต่อไป

ค�าส�าคัญ : สีคิ้วโมเดล / กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี / มันส�าปะหลัง

ABSTRACT

 Technology transferring on crop production by Department of Agriculture focus on problem solving in 

specific areas to enhance productivity while reducing costs to farmers. In the past, researchers have conducted testing 

technology that suitable for their geo-social condition and transferring knowledge by training to the farmers. The 

applications by farmer sometimes were not acceptable and unpredictable. To sharing technologies platform rapidly and covering 

in planting area, Nakhonratchasima Agricultural Research and Development Center has developed the technology 

transferring process in cassava production called “Sikhiu Model” by the integration of stakeholders in government sector, 

private sector and farmers following the mission and functions of each stakeholder. The process consists of 1) Setting-up 

learning centers 2) technologies transferring process and 3) establishing consortium plot at local area. From this finding 

we could transfer cassava production technologies to farmers with widely demanded. That is, it could be integration of 

functionality and solidarity of each stakeholders by using this as the center of knowledge sharing platform. Moreover, 

it will lead to sustainable cassava production. It can be concluded that, the cassava more become sustainable and high 

production.

Keywords : Sikhiu Model / Technologies Transferring Process / Cassava
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บทน�า

 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการ

เกษตรมุ ่งเน ้นการแก ้ป ัญหาการผลิตเฉพาะพื้นที่ โดย 

การยกระดับผลผลิตควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตให้

กับเกษตรกร ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานักวิชาการเกษตรจะเข้าไป

จัดท�าแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาตาม

สภาพภูมิสังคม ถ่ายทอดความรู้และอบรมให้กับเกษตรกร 

แต่หลังจากนั้นเกษตรกรจะน�าไปปฏิบัติตามหรือไม่นั้นเป็น

เรื่องที่ไม่สามารถบังคับได้ จนเมื่อปี 2551 เกิดวิกฤตการณ์

เพลี้ยแป้งสีชมพูระบาดในแหล่งปลูกมันส�าปะหลังที่ส�าคัญ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมัน

ส�าปะหลังโดยรวมของประเทศลดลง เนื่องจากในปี 2552 มี

พื้นที่การระบาดของเพลี้ยแป้ง 60% ของพื้นที่ทั้งหมด ท�าให้

ผลผลิตลดลงประมาณ 25% จากผลของการระบาดของเพลี้ย

แป้งในครั้งนั้น ท�าให้เกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนท่อนพันธุ์ 

มนัส�าปะหลงัในปี 2553 (ส�านกังานเกษตรจงัหวดันครราชสมีา.

2553)

 จากเหตุการณ์การระบาดของเพลี้ยแป้งครั้งนั้น

นอกจากจะท�าให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลังเสียหายแล้ว 

ยังท�าให้โรงงานแป้งมันส�าปะหลัง อุตสาหกรรมจากมัน

ส�าปะหลังขาดแคลนวัตถุดิบเข้าโรงงาน ท�าให้กรมวิชาการ

เกษตรตระหนักถึงการแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ผ่านมา ที่เน้น

การตามแก้ปัญหา เชิงรับ เฉพาะจุดแต่ไม่เกิดผลลัพธ์อย่าง

ยั่งยืน ทั้งนี้ ปัญหาทางด้านการเกษตรไม่สามารถแก้ปัญหา

ที่จุดใดจุดหนึ่งได้ เนื่องจากการส่งผลกระทบของปัญหาอย่าง

ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ สะสมจนเกิดผลกระทบครั้งใหญ่ ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาจึงได้พัฒนากระบวน 

การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติมนัส�าปะหลงัเพือ่ให้เทคโนโลยี

ที่สามารถยกระดับผลผลิตและคุณภาพที่มีอยู่แล้วไปถึงมือ

เกษตรกรให้มากขึ้น และก่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง 

โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตมันส�าปะหลัง ซึ่งประกอบ

ด้วยภาครฐั และเอกชน ร่วมกนัขบัเคลือ่นตามบทบาท ภารกจิ 

และหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้มีผลผลิตมัน

ส�าปะหลังเพียงพอส�าหรับใช้ภายในประเทศ และส่งออก 

ตลอดจนช่วยท�าให้การผลิตมันส�าปะหลังมีความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการส่ง

ผ่านเทคโนโลยีการผลิตมันส�าปะหลังของกรมวิชาการเกษตร

ไปยงัเกษตรกร ก่อให้เกดิการน�าเทคโนโลยไีปปรบัใช้ให้เหมาะ

สมกับพื้นที่ในแหล่งปลูกต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา

วิธีการศึกษา

1. การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

มันส�าปะหลังสู่เกษตรกร : หลักคิด

 วิเคราะห์บทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาและศักยภาพการผลิตมัน

ส�าปะหลังเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกรในจังหวัด 

พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อดี และจุดอ่อนของวิธี และ/หรือแนวทาง

การส่งผ่านเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไปยังเกษตรกร 

ภาครัฐ และเอกชน ที่ก�าลังด�าเนินงาน หรืที่ด�าเนินงานผ่านมา 

เพื่อที่จะน�าไปปรับ และพัฒนาวิธีการ รวมทั้งกระบวนการ

ส่งผ่านเทคโนโลยี ที่ก่อให้เกิดการน�าไป ใช้ประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตมันส�าปะหลัง :

 หลักวิชา

 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการผลิตมันส�าปะหลังของ

เกษตรกร โดยอาศัยข้อมูลจากการจัดเวทีเสวนาเกษตรกร 

ตลอดจนผลการแก้ไขปัญหาที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว และที่ยัง

ไม่ได้ด�าเนินการ เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางคัดเลือกเทคโนโลยี

การผลติทีม่ส่ีวนช่วยยกระดบัผลผลติ ท�าให้เทคโนโลยกีารผลติ

ส่งผ่านไปยังเกษตรกร และมีการน�าไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น

3.  การใช้กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต : 

 หลักปฏิบัติ

 น�ากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตใช้

เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของโครงการต่างๆ เพื่อ 

ยกระดบัผลผลิต และคุณภาพมันส�าปะหลงั และน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการวิเคราะห์ แยกแยะสภาพ

แวดล้อมของพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ ในการน�าไปสูก่ารก�าหนดพืน้ที่

ด�าเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันส�าปะหลังของจังหวัด 

4. การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตมันส�าปะหลังโดยใช้

 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติทีพ่ฒันาขึน้

 น�ากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ที่พัฒนา

ขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้อง และ

เทคโนโลยีการผลิตให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันส�าปะหลัง 

ของจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นการกระจายแหล่ง
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ด�าเนนิงานในแต่ละขัน้ตอนโดยแสดงบทบาทตามภารกจิ และ

หน้าที่ของแต่ละภาคส่วน 

 จากผลการระบาดของเพลี้ยแป ้งมันส�าปะหลัง 

ในปี 2553 ศูนย์ฯ ได้จัดท�าแปลงต้นแบบการผลิตท่อนพันธุ์

สะอาด ซึง่เป็นการร่วมมอืกนัระหว่างศนูย์ฯ อ�าเภอสคีิว้ บรษิทั 

คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และเกษตรกร เกษตรกร 

เป็นผู ้ปฏิบัติตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ใช้เทคโนโลยี 

การผลติมนัส�าปะหลงัทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่พบว่าได้ผลสามารถ

เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ อีกทั้งได้ท่อนพันธุ์มันส�าปะหลังสะอาด

ปราศจากเพลีย้แป้งตามเป้าหมาย เกษตรกรกไ็ด้ น�าเทคโนโลยี

ดงักล่าวไปปฏบิตัใินแปลงตนเอง (เบญจมาศ และคณะ. 2553) 

จึงเรียกกระบวนการด�าเนินงานนี้สั้นๆ ว่า “สีคิ้วโมเดล” 

ด้วยเหตุผลที่ว่า ได้เริ่มด�าเนินงานที่อ�าเภอสีคิ้วเป็นแห่งแรก 

กระบวนการดังกล่าวท�าให้เกิดผลกระทบทั้งด้านปริมาณ 

และคุณภาพของผลผลิต โดยเทคโนโลยีการผลิตถูกถ่ายทอด

ผ่านกระบวนการจัดท�าแปลงเรียนรู ้ และแปลงต้นแบบ

เทคโนโลยีการผลิตตามสภาพภูมิสังคมท�าให้สามารถสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรได้อย่างกว้างขวาง

และรวดเร็ว ดังภาพที่ 1

แลกเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการศึกษา

1. การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

 มันส�าปะหลังสู่เกษตรกร : หลักคิด

 กรมวชิาการเกษตร มกีารถ่ายทอดนโยบายให้ศนูย์วจิยั

ในพื้นที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 

ให้เหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีต่ลอดจนให้ความร่วมมอืกบัหน่วย

งานต่างๆ เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานบริการทางวิชาการ

ให้แก้ปัญหาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิผลที่สุด การด�าเนินการ

เรื่องใดๆ ที่ใหม่ๆ จึงขยายสู่พื้นที่หรือพืชอื่นๆ จึงเริ่มต้น

ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติการบริการให้เข้าไปหาเกษตรกรมาก

ขึ้น เพื่อเป็นการน�าองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เป็นผลผลิต

ของกรมวิชาการเกษตรส่งมอบถึงมือเกษตรกรได้มากขึ้น 

ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงได้พัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ให้มปีระสทิธภิาพ และมคีวามรวดเรว็ในการส่งผ่านเทคโนโลยี

การผลิต โดยการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต 

มันส�าปะหลังในส่วนของต้นน�้า และกลางน�้า ได้เข้ามาร่วม

ภาพที่ 1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขั้นตอน ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ ของกระบวนการ “สีคิ้วโมเดล” 

 การปรับเปลี่ยนมุมมองการท�างานว่าผลประโยชน์

สาธารณะสูงสุดที่จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือหลายๆ 

ภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในการพึ่งตนเอง 

(Empowerment) เกิดพลังในการแก้ปัญหาของตนเอง 

โดยภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุนส่งเสริม ร่วมกับภาคเอกชน 

ซึง่มส่ีวนได้ส่วนเสยี ซึง่การท�างานร่วมกนัก่อให้เกดิประโยชน์

เพิ่มขึ้นมากกว่าการแยกกันท�างาน และที่ส�าคัญมีความยั่งยืน

เพราะความส�าเร็จของโครงการเกิดขึ้นจากแนวคิด “จริงใจต่อ

กัน จริงจังต่องาน” ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันท�างานสามารถบรรลุ 

เป้าหมายตามภารกจิในหน้าทีข่องตนเองในลกัษณะ Win-Win 
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โดยแต่ละภาคส่วนมีหน้าที่ ดังนี้ 

 ทั้งนี้กระบวนการ “สีคิ้วโมเดล” มีขั้นตอนการด�าเนิน

งาน คือ

 1. การจดัท�าแปลงเรยีนรู ้เพือ่เป็นแหล่งแลกเปลีย่น

เรียนรู้ให้กับเกษตรกร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ภายในศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิด “ศูนย์แห่งการเรียนรู้” 

หรือ Learning Center ประกอบด้วย 6 แปลงเรียนรู้ ได้แก่ 

มนัส�าปะหลงัพนัธุด์ ีการจดัการน�้า การอารกัขาพชื การจดัการ

ดินดาน การจัดการปุ๋ย และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับ

พื้นที่

 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส�าปะหลัง 

เช่น การอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลัง 

การฝึกปฏบิตัจิรงิและการจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ทคโนโลยี 

การเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังแก่เกษตรกรต้นแบบ และ

เกษตรกรเครือข่าย ทั้งในศูนย์ฯ และในไร่เกษตรกร

 3. การจดัท�าแปลงต้นแบบ น�าเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(GIS) มาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อแยกแยะสภาพแวดล้อมของ

พื้นที่ที่รับผิดชอบ ในการน�าไปสู่การก�าหนดพื้นที่ด�าเนินงาน 

เพื่อใช้ในการปรับเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง 

ซึง่จะชีใ้ห้เหน็กลุม่ของเทคโนโลยใีนขอบเขตพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ

ต่างๆ อย่างชัดเจน และเป็นระบบ 

 4. การขยายผลแปลงต้นแบบ โดย 1) ส�านักงาน

เกษตรจังหวัด (กรมส่งเสริมการเกษตร) น�าเกษตรกรมา

ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบหรือ 2) เกษตรกรเครือข่ายของ

เกษตรกรต้นแบบศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ เพื่อให้เกษตรกร

แปลงต้นแบบได้ถ่ายทอดความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

ให้แก่เกษตรกรที่มาดูงาน หากเกษตรกรสนใจเทคโนโลยีใด 

ก็น�าเทคโนโลยีนั้นไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง 

2. การคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตมันส�าปะหลัง :

 หลักวิชา

 จากเวทีเสวนาเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลังจ�านวน 

9 อ�าเภอ ของจงัหวดันครราชสมีา ภายใต้โครงการจดัท�าแผนที่

ศักยภาพการผลิตมันส�าปะหลัง ในปี 2549 พบว่า ปัญหา 

การผลิตมันส�าปะหลังของเกษตรกรคือ ต้นทุนการผลิตสูง 

แต่ผลผลิตที่ได้ยังต�่ากว่าศักยภาพ เนื่องจากหัวมันเน่า 

โรคและแมลง ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ (ศูนย์วิจัยพืชไร่

ขอนแก่น.  2549)  ดงันัน้ ศนูย์ฯ ได้คดัเลอืกเทคโนโลยกีารผลติ 

คือ การจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เนื่องจากปุ๋ยเป็นปัจจัย 

ที่มีราคาแพง ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้จัดท�าค�าแนะน�าไว้ใน

ปี 2548 โดยให้เกษตรกรใช้กรรมวิธี ที่เคยปฏิบัติเป็นกรรมวิธี

เปรียบเทียบ ส่วนการจัดการเพลี้ยแป้งโดยการแช่ท่อน

พันธุ์ และใช้ชีววิธีเป็นเทคโนโลยีที่แปลงต้นแบบน�าไปปฏิบัติ 

เป็นพื้นฐานทุกแปลง เพื่อไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย 

3. การใช้กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต : 

 หลักปฏิบัติ

 ศูนย์ฯ ได้น�ารูปแบบของกระบวนการ “สีคิ้วโมเดล” 

มาใช ้เป ็นแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 

ในโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับผลผลผลิตมันส�าปะหลัง 

จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการต้นแบบน�าเทคโนโลยี 

การป้องกันก�าจัดเพลี้ยแป้งสู่เครือข่ายเกษตรกร เกษตรกร

ต้นแบบ จ�านวน 40 ราย พื้นที่ 200 ไร่ 2) โครงการนิคม

การเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ต�าบลกุดโบสถ์ 

อ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรต้นแบบจ�านวน 

13 ราย พืน้ที ่62 ไร่ และ 3) โครงการเพิม่ผลผลติมนัส�าปะหลงั

ที่เหมาะสมกับพื้นที่ อ�าเภอสีคิ้ว เกษตรกรต้นแบบจ�านวน 

12 ราย (ต�าบล) พื้นที่ 120 ไร่ โดยด�าเนินงานตามขั้นตอน 

คือ

 1. แปลงเรียนรู ้ ได้มีการจัดรูปแบบแหล่งเรียนรู ้

เทคโนโลยีการผลิตมันส�าปะหลังส�าหรับเกษตรกรและผู้สนใจ

ได้เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ได้ตลอดเวลา

ตามความต้องการโดยมีรถพ่วง-เจ้าหน้าที่พาชม คล้ายกับ

ลักษณะของร้านสะดวกซื้อ และ 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

โดยการบรรยาย ให้ค�าแนะน�า แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างนักวิชาการ และเกษตรกร 3. แปลงต้นแบบด้วย 

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงได้มีการขยายผลการจัดท�า

แหล่งเรียนรู้ที่เป็นลักษณะเดียวกัน แต่เน้นเฉพาะเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละจุด เพื่อให้เกษตรกรและ 

ผู้สนใจในพื้นที่สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้อย่างสะดวก

ยิ่งขึ้น เป็นการยกแปลงเรียนรู้จากศูนย์ฯ มาตั้งไว้ที่พื้นที่

ของเกษตรกร ให้เกษตรกรเลียนแบบเทคโนโลยีไปใช้เพิ่ม

ผลผลิตของตนเอง อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นการส่ง

มอบเทคโนโลยีส�าเร็จรูปที่จับต้องได้ในเชิงปฏิบัติถึงพื้นที่ 

การด�าเนินงานของแปลงต้นแบบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ดังนี้

 1. ประชมุเพือ่ชีแ้จงแนวทางการด�าเนนิงานทกุขัน้ตอน

ให้กับเกษตรกร และจัดท�าฐานข้อมูลเกษตรกร ได้แก่ พิกัด

ต�าแหน่งแปลง ผลการวิเคราะห์ดิน เทคโนโลยีการผลิตของ

เกษตรกร และเทคโนโลยี ที่เกษตรกรน�าไปปรับใช้
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 2. เกษตรกรต้นแบบ จะบันทึกข้อมูลการปฏิบัติ

งานในสมุดคู่มือเกษตรกร พร้อมบันทึกต้นทุนการผลิต ร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเกษตรกรเครือข่าย และเกษตรกรอื่นๆ 

ที่มาศกึษาดูงาน ตลอดจนร่วมเกบ็เกีย่วผลผลติแปลงต้นแบบ 

เพื่อประเมินผลของเทคโนโลยีที่น�ามาปรับใช้

 3. ร่วมอบรม ฝึกปฏิบัติ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ต่าง ๆ  เพือ่เพิม่พนูความรูท้างวชิาการให้สามารถน�าเทคโนโลยี

ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

 4. การขยายผลเทคโนโลยีเกษตรอ�าเภอ หน่วยงาน

ต่างๆ น�าเกษตรกร และเกษตรกรเครือข่ายของเกษตรกร

ต้นแบบ ร่วมศึกษาดูงานแปลงต้นแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเปิดตัวแปลงต้นแบบ หรือการไป

เยี่ยมแปลงต้นแบบต่างๆ ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของ 

มันส�าปะหลัง จ�านวน 1,717 ราย เพื่อเปรียบเทียบความแตก

ต่างของเทคโนโลยีที่ใช้ เกษตรกรได้เข้าใจว่าหากแปลงของ

ตนเองมีสภาพปัญหาการผลิตคล้ายคลึงกับแปลงต้นแบบ 

ก็สามารถน�าเทคโนโลยีนั้นไปปรับใช้ได้ 

 นอกจากนี้ยังท�าให้เพิ่มจ�านวนเกษตรกรต้นแบบ 

จากงบประมาณทั้ง 3 โครงการที่ศูนย์ฯ ใช้ด�าเนินงาน ในปี 

2554 มีเกษตรกรต้นแบบรวมทั้งสิ้น จ�านวน 65 ราย พื้นที่ 

382 ไร่เป็นแปลงต้นแบบการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

เพียงอย่างเดียว แต่จากการน�ากระบวนการ “สิคิ้วโมเดล” 

มาเป็นแนวทางการด�าเนินงาน สามารถเพิ่มจ�านวนเกษตรกร

ต้นแบบได้อีก 62 ราย รวมเกษตรกรต้นแบบทั้งสิ้น 127 ราย 

พืน้ทีท่ัง้สิน้ 901 ไร่ ประกอบด้วย แปลงต้นแบบการจดัการปุย๋ 

101 ราย พื้นที่ 797 ไร่ แปลงต้นแบบการจัดการน�า้ 15 ราย 

พื้นที่ 15 ไร่ แปลงต้นแบบการจัดการดินดาน 6 ราย พื้นที่ 

69 ไร่ แปลงต้นแบบพันธุ์มันส�าปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

5 ราย พื้นที่ 20 ไร่

4. การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตมันส�าปะหลังโดย 

การใช้กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติทีพ่ฒันา

ขึ้นให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกมันส�าปะหลังของจังหวัด

 เนือ่งจากพืน้ทีส่่วนใหญ่ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ใช้ส�าหรับการผลิตมันส�าปะหลังเป็นพืชหลัก และพบว่ามี

ดินดานประมาณ 12.7 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.97 ของพื้นที่

ประเทศ อกีทัง้ พบดนิดานได้ง่ายในดนิมปีรมิาณอนภุาคขนาด

ทรายละเอียดหรือทรายแป้งในปริมาณมาก คือ กลุ่มดินที่มี

เนื้อปานกลางถึงเนื้อค่อนข้างหยาบ ได้แก่ ดินร่วนปนทราย 

ดนิร่วน ดนิร่วนเหนยีวปนทราย ดนิร่วนปนทรายแป้ง ดนิทราย

ปนดนิร่วน (กรมพฒันาทีด่นิ. 2548) ในปี 2555 จงึได้ขยายผล

เทคโนโลยีการจัดการดินดานจากแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ 

จัดท�าแปลงต้นแบบการจัดการดินดานจากแปลงเรียนรู้ภาย

ในศูนย์ฯ จัดท�าแปลงต้นแบบการจัดการดินดานในต�าบลสีสุก 

อ�าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา โดยมผีูม้ส่ีวนเกีย่วข้องร่วม

ด�าเนินการเพิ่มขึ้น จ�านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท สยาม

คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด และส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

นครราชสีมา กรมพัฒนาที่ดิน มีเกษตรกรต้นแบบ จ�านวน 

20 ราย พื้นที่ 180 ไร่ พื้นที่ปลูกเป็นดินร่วนปนทราย เปรียบ

เทยีบวธิกีารจดัการดนิดานโดยการไถระเบดิดนิดานกบัการไม่

ไถระเบดิดนิดาน ทัง้นี ้ในจงัหวดันครราชสมีามเีนือ้ดนิดงักล่าว

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 800,000 ไร่ คาดว่าสามารถน�าผล

ดังกล่าวมาใช้ในการขยายผลสู่แหล่งปลูกมันส�าปะหลังอื่นได้ 

โดยมเีป้าหมายในการยกระดบัผลผลติมนัส�าปะหลงัให้สงูกว่า

ผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดจาก 3.40 ตันต่อไร่ ให้มีผลผลิตเพิ่ม

ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20-25 ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ประมาณ 

1.35-1.75 พันล้านบาท

 กระบวนการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การบริการวิชาการจากการได้เข้าไปเรียนรู้ร่วมกับพันธมิตร

และเกษตรกร และตกผลึกความคิดว่าตลอด Supply Chain 

ของมันส�าปะหลังควรมีความร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาในจุด

ต่าง ๆ และค่อยๆ เกิดความคิดต่อยอดเพิ่มภาคส่วนต่างๆ 

เข้ามาเป็นพันธมิตรเพิ่มขึ้นจากปี 2553 มีเกษตรกรต้นแบบ 

1 ราย ผู้ประกอบการ (โรงแป้ง) 1 บริษัท และอ�าเภอ สีคิ้ว 

ในปี 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ “สีคิ้วโมเดล” 

เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 

 1) เกษตรกรต้นแบบใน 15 อ�าเภอ ได้แก่ ครบุรี 

หนองบญุมาก เสงิสาง โชคชยั ปักธงชยั สคีิว้ เมอืงเฉลมิพระเกยีรติ 

จักราช พิมาย ห้วยแถลง โนนไทย ขามสะแกแสง ล�าทะเมนชัย 

ชุมพวง 

 2) กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ ส�านักงานเกษตร

จังหวัดนครราชสีมา ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ 15 อ�าเภอ 

 3) ผู้ประกอบการ ได้แก่

 - โรงแป้ง และโรงงานผลิตเอทานอล จ�านวน 3 โรง 

ได้แก่ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ�ากัด บริษัท ที พี เค เอ

ทานอล จ�ากดั และบรษิทั คอร์น โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

 - บริษัทผู้ผลิต และจ�าหน่ายปุ๋ย จ�านวน 3 บริษัท 

ได้แก่ บริษัท ไฮโดรไทย จ�ากัด บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จ�ากัด และ

บริษัท จิ้นหยู่เฮง จ�ากัด 
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 - บริษัทผู้ผลิต และจ�าหน่ายสารป้องกันก�าจัดศัตรู

พืช คือ บริษัท ซินเจนทา จ�ากัด

 4) สหกรณ์การเกษตร 15 อ�าเภอ

 5) หน่วยงานปกครอง คอืจงัหวดันครราชสมีา อ�าเภอ

ต่างๆ และองค์การบริหารส่วนต�าบล

 ในปี 2554-55 มีจ�านวนเกษตรกรต้นแบบทั้งสิ้น

จ�านวน 147 ราย พื้นที่ 1,101 ไร่ แบ่งเป็น การจัดการปุ๋ย 

101 ราย พื้นที่ 797 ไร่ การจัดการน�้า 15 ราย พื้นที่ 15 ไร่ 

วิจารณ์และสรุปผล

 จากการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตมันส�าปะหลัง “สีคิ้วโมเดล” ท�าให้สามารถเพิ่มจ�านวน

เกษตรกรต้นแบบและเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ 15 อ�าเภอ 

ของจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

ปี กิจกรรม
 

จ�านวนแปลง/พื้นที่ จ�านวนเกษตรกรต้นแบบ/เครือข่าย

 2553  แปลงเรียนรู้การผลิตท่อนพันธุ์สะอาด  

 ปราศจากเพลี้ยแป้ง

 1 แปลง พื้นที่ 50 ไร่  เกษตรกรคนเก่ง 1 คน

 เกษตรกรเครือข่าย 10 คน

 2554  - แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมัน

  ส�าปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่

 6 แปลง พื้นที่ 50 ไร่

 - แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตมัน

  ส�าปะหลัง

 127 แปลง พื้นที่ 901 ไร่ 

 (15 อ�าเภอ)

 เกษตรกรต้นแบบ 127 คน

 2555  การจัดการดินดาน อ. จักราช  20 แปลง พื้นที่ 200 ไร่  เกษตรกรต้นแบบ 20 ราย

การจัดการดินดาน 26 ราย พื้นที่ 269 ไร่ นอกจากนี้แล้วยัง

สามารถเพิ่มจ�านวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตมัน

ส�าปะหลัง คือ

ปี
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ภาครัฐ ภาคเอกชน

2553  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

 อ�าเภอสีคิ้ว

 บริษัท คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2554  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

 ส�านักงานเกษตรจังหวัด/อ�าเภอ

 จังหวัดนครราชสีมา

 อ�าเภอต่างๆ

 บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ�ากัด

 บริษัท ทีพีเค เอทานอล จ�ากัด

 บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 บริษัท ไฮโดรไทย จ�ากัด

 บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จ�ากัด

 บริษัท จิ้นหยู่เฮง จ�ากัด

 สหกรณ์การเกษตร 15 อ�าเภอ

2555  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

 ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นครราชสีมา

 ส�านักงานเกษตรจังหวัด/อ�าเภอ

 จังหวัดนครราชสีมา

 อ�าเภอต่างๆ

 บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ�ากัด

 บริษัท จิ้นหยู่เฮง จ�ากัด

 สหกรณ์การเกษตร 15 อ�าเภอ

 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

 บริษัท ซินเจนทา จ�ากัด
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 กระบวนการ “สีคิ้วโมเดล” สามารถใช้เป็นต้นแบบ

ส�าหรับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ที่จะน�าเทคโนโลยีมาทดสอบ

และปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตมันส�าปะหลัง หรือพืช

เศรษฐกิจอื่นๆ ที่ส�าคัญของท้องถิ่นตามสภาพภูมิสังคมของ

เกษตรกร ท�าให้สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องระบบ

การผลติมนัส�าปะหลงั และพชือืน่ให้แก่กลุม่เกษตรกรได้อย่าง

กว้างขวางและรวดเร็ว เนื่องจากเป็นการบูรณาการความร่วม

มือกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแบบร่วมแรง ร่วมใจ ในแต่ละ 

ขั้นตอนการด�าเนินงาน ซึ่งจะน�ามายังผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์

ของงาน ตลอดจนช่วยให้การผลิตมันส�าปะหลัง และพืช

เศรษฐกิจอื่นมีความยั่งยืนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ เกษตรกร 

ผู้ประกอบการโรงแป้ง และโรงงานผลิตเอทานอล (บริษัท 

สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ�ากัด บริษัท ทีพีเค เอทานอล จ�ากัด

และบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด) บริษัท 

ผู้ผลิต และจ�าหน่ายปุ๋ย 3 บริษัท (บริษัท ไฮโดรไทย จ�ากัด 

บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จ�ากัด และ บริษัท จิ้นหยู่เฮง จ�ากัด) บริษัท 

สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด และบริษัท ซินเจนทา จ�ากัด 

ที่สนับสนุน และร่วมด�าเนินงานอย่างจริงจัง ส่งผลให้การขับ

เคลื่อนภารกิจการส่งผ่านเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในการช่วย 

ยกระดบัผลผลติมนัส�าปะหลงัของจงัหวดันครราชสมีาให้สงูขึน้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การแพร่ระบาดของโรคโคนเน่าในแปลงผลิตคริสต์มาสช�าถุง 

พื้นที่อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

Endemic of Basal Stem Rot Disease in Poinsettia Pot on Field Production 
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บทคัดย่อ

 กำรศึกษำกำรแพร่ระบำดของโรคโคนเน่ำในแปลงผลิตคริสต์มำสช�ำถุง ได้ด�ำเนินกำรในพื้นที่อ�ำเภอภูเรือ จ. เลย โดย 

ควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 3 และศูนย์วิจัยพืชสวนเลย เมื่อเดือนสิงหำคม-ธันวำคม 2554 

ในระยะแรกท�ำกำรศกึษำระบบกำรผลติและส�ำรวจควำมเสยีหำยของครสิต์มำสจำกโรคโคนเน่ำในแปลงผลติของเกษตรกร โดยสุม่

เลือกแปลงผลิตคริสต์มำส 23 แปลง จำกพื้นที่ 3 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลหนองบัว ร่องจิก และสำนตม ของอ�ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

จำกนั้นได้ท�ำกำรสัมภำษณ์เกษตรกรพร้อมเก็บตัวอย่ำงพืชที่เป็นโรคเพื่อจ�ำแนกชนิดของเชื้อสำเหตุโรค ผลกำรด�ำเนินงำนพบวำ่ 

จ�ำนวนกำรผลิตคริสต์มำสช�ำถุงจำกแปลงที่ส�ำรวจมีกำรผลิตรวม 233,000 ถุง ได้รับควำมเสียหำยจำกโรคโคนเน่ำจ�ำนวน 21.6% 

โดยมีจ�ำนวนกำรเกิดโรคในแต่ละแปลงตั้งแต่ 2-70% โดยมีเชื้อสำเหตุของโรค คือ เชื้อรำ Rhizoctonia sp. นอกจำกนั้นยังพบว่ำ 

มีกำรใช้วัสดุปลูกที่แตกต่ำงกัน โดยแบ่งกลุ่มตำมอัตรำส่วนผสมของดิน แกลบดิบ และแกลบด�ำ เป็น 6 สูตร พบควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงอัตรำส่วนผสมดินปลูกและเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคโคนเนำ่ โดยสูตรที่มีสัดส่วนกำรใช้ดินมำกกว่ำหรือเท่ำกันกับแกลบดิบ

และแกลบเผำ พบเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรค ระหว่ำง 2-25% ต�่ำกว่ำในวัสดุปลูกสูตรอื่นๆ ที่มีสัดส่วนของดินน้อยลง โดยมีกำรเกิด

โรคระหว่ำง 8-70% นอกจำกนี้ยังพบควำมเชื่อมโยงของควำมรุนแรงในระบำดของโรคกับปริมำณน�้ำฝนและอุณหภูมิ โดยพบว่ำ 

ในช่วงที่มีกำรระบำดของโรคโคนเน่ำคือ ช่วงที่มีค่ำอุณหภูมิต�่ำสุด-สูงสุด อยู่ระหวำ่ง 18-30 ๐ซ มีปริมำณน�้ำฝน 154 มิลลิเมตร/

เดือน ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภำคม-กันยำยน และจำกข้อมูลกำรส�ำรวจพฤติกรรมควำมเสี่ยงของเกษตรกรที่ก่อให้เกิด 

กำรระบำดของโรคในแปลง พบว่ำ เกษตรกรไม่ก�ำจัดเศษซำกพืชที่เป็นโรคอย่ำงเหมำะสม (100%) เกษตรกรมีกำรผลิตพืชซ�้ำ 

ที่เดิม (90%) ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้สำรเคมีป้องกันก�ำจัดโรคพืช (80%) ไม่ใช้วัสดุรองพื้นถุงปลูก (83%) และไม่มี 

กำรท�ำร่องระบำยน�้ำอย่ำงเป็นระบบ (65%) 

ค�าส�าคัญ : คริสต์มำส / โรคโคนเน่ำ / วัสดุปลูก / เชื้อรำ 

ABSTRACT

 The study of the dispersion of basal stem rot disease in poinsettia pot on field production had been done in 

Phurua district, Loei province, by The Office of Agricultural Research and Development Region 3 in cooperate with 

Loei Horticultural Research Center during August-December 2011. In the initial of survey, the studying of outbreak 

of the basal stem rot disease was performed in the field, by randomly selected of 23 farmer’s fields from the 3 Tambons 

(Nongbou, Rongjik and Santom). Following with, identified the pathogen from the samples. Results showed, 21.6%
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of 233,000 poinsettia pots were damaged by basal stem rot, with having disease incidence ranging from 2-70% and the 

pathogen of this disease was Rhizoctonia sp. The planting material that the farmers using for culture could categorized 

in to six formulas by following the ratio of soil amendment in the pot. The ratio of amendment were soil : rice husk : rice 

husk burning, which found correlation of disease incidence between the formula and the percentage of the basal stem 

rot. The ratio that contained the soil more than or equal rice husk and rice husk burning had low percentage of disease, 

between 2-25% whereas in other plant material formulas found between 8-70%. The outbreaks of disease associated 

with rainfall and temperature were found an outbreak of basal stem rot during May-September. As the temperature was 

18 to 30 ๐C with rainfall over than 154 mm per month. The risk behavior of farmers, causing outbreaks of basal stem rot 

disease such as the farmers neglected to sanitary in the field (100%), farmers are producing at the same area (90%), 

lack of knowledge in the use of chemicals to eliminate of disease (80%) did not use the material for prop up the pots 

(83%) and no drainage system in the field (65%).

Keywords : Poinsettia / Basal Stem Rot / Planting Material

บทน�า

 คริสต ์มำส (Poinsett ia) มีชื่อวิทยำศำสตร ์คือ 

Euphorbia Pulcherima จัดอยู่ในตระกูล Euphobiaceae มี

ถิ่นก�ำเนิดอยู่ในอเมริกำใต้ แถบเม็กซิโกและกัวเตมำลำ ปลูก

เป็นไม้ประดับได้ทั้งกลำงแจ้งและปลูกเป็นไม้กระถำงภำยใน

อำคำร ปลูกได้ดีในดินร่วนซุย ชอบแสงแดดกึ่งร่ม อุณหภูมิ 

16-20 องศำเซลเซียส ต้องกำรควำมชื้นปำนกลำง ชอบน�้ำ

ปำนกลำง ปลูกได้ในดินทุกชนิด ควรมีกำรใส่ปุ๋ยคอกหรือ

ปุ๋ยหมักเดือนละครั้ง ขยำยพันธุ์โดยกำรตัดกิ่งหรือยอดปักช�ำ 

(ไม้ประดับออนไลน์.คอม. 2554) โรคที่ส�ำคัญของคริสต์มำส 

ได้แก่โรคโคนเน่ำ (Stem Rot, Basal Stem Rot) เกดิจำกเชือ้รำ 

Rhizoctonia sp. เป็นเชื้อรำที่อำศัยอยู่ในดินและเศษซำก

พืช จะเข้ำท�ำลำยทำงบำดแผลบริเวณโคนต้น หรือปลำยรำก 

จำกรำยงำนของ Benson (Benson DM. 1991) เชื้อรำ 

ดังกล่ำวสำมำรถแพร่ระบำดได้ดีเมื่อมีควำมชื้นในดินสูง 

อุณหภูมิสูง หรือ สูง-ต�่ำ สลับกัน และสำมำรถเกิดกำรระบำด

ได้อย่ำงรวดเร็วและรุนแรง หำกมีกำรให้น�้ำแบบไหลตำมร่อง 

หรือมีฝนตกชุก จำกข้อมูลของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำร

ผลติส�ำนกังำนเกษตรจงัหวดั เลย (กลุม่ส่งเสรมิและพฒันำกำร

ผลิตส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดเลย. 2554) พื้นที่อ�ำเภอภูเรือ 

จังหวัดเลย เป็นแหล่งผลิตไม้ดอกเมืองหนำวที่ส�ำคัญหลำย

ชนิด รวมถึงคริสต์มำส จำกเกษตรกรผู ้ผลิตไม้ดอกช�ำ

ถุงทั้งหมด กว่ำ 400 ครัวเรือน มีผู ้ผลิตคริสต์มำสทั้งสิ้น 

207 ครัวเรือน นับเป็นอำชีพที่สร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ที่

ดีให้แก่เกษตรกร โดยมีรำยได้รวมปีละ 36-50 ล้ำนบำท

ครสิต์มำสเป็นไม้เมอืงหนำวทีเ่กษตรกรพืน้ทีอ่�ำเภอ นยิมผลติ 

กนัมำก โดยมกีำรผลติต่อเนือ่งมำกว่ำ 18 ปี แต่ในช่วงปี 2550 

เป็นต้นมำ ได้ประสบปัญหำกำรระบำดของโรคโคนเน่ำอย่ำง

รนุแรง จนเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องขำดทนุ และหลำยรำยถงึกบั

ต้องเลิกผลิต เป็นผลให้กลุ่มเกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่ในระดับ

ท้องถิน่ร้องขอให้หน่วยงำนในกรมวชิำกำรเกษตร หำแนวทำง

ลดควำมรุนแรงในกำรเกิดโรคและกำรแพร่ระบำดของโรค 

ในพื้นที่ไปพร้อมกันด้วย ดังนั้น ส�ำนักวิจัยและพัฒนำกำร

เกษตรเขตที่ 3 และศูนย์วิจัยพืชสวนเลยจึงมีควำมจ�ำเป็น

ต้องด�ำเนินกำรส�ำรวจควำมเสียหำยของคริสต์มำสจำกโรค

โคนเน่ำตลอดถึงปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรแพร่ระบำด

ของโรคเพื่อเป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำกำรเกิดโรคโคนเน่ำ  

ระดับแปลงผลิตของเกษตรกร เพื่อช่วยลดควำมเสียหำย 

ทำงเศรษฐกจิ ตลอดไปถงึเป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้แก่กลุม่เกษตรกร

ในพื้นที่อื่นด้วย 

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ส�ำรวจควำมเสยีหำยและจ�ำแนกชนดิเชือ้สำเหตุ

ของโรคโคนเน่ำในคริสต์มำสช�ำถุง

 2. เพื่อศึกษำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรแพร่ระบำดของ

โรคโคนเน่ำในคริสต์มำส

วิธีการศึกษา

 เป็นกำรส�ำรวจควำมเสียหำยจำกกำรแพร่ระบำด

ของโรคโคนเน่ำในคริสต์มำสช�ำถุง ในพื้นที่ 3 ต�ำบล ได้แก่ 
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ต�ำบลหนองบัว ร่องจิก และสำนตม อ�ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

และกำรจ�ำแนกชนิดของเชื้อสำเหตุโรค รวมไปถึงกำรศึกษำ

ปัจจัยต่ำงๆ ในระบบกำรผลิตและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

กบักำรแพร่ระบำดของโรค ด�ำเนนิกำรระหว่ำงเดอืนสงิหำคม-

ธันวำคม 2554

 1. ส�ำรวจควำมเสยีหำยของโรคโคนเน่ำในครสิต์มำส 

จำกแปลงผลติในอ�ำเภอภเูรอื จงัหวดัเลย โดยกำรสุม่เข้ำส�ำรวจ

ในแปลงผลิตที่เลือกจำกพื้นที่ 3 ต�ำบล จ�ำนวน 23 แปลง

 2. สัมภำษณ์เกษตรกรผู้ผลิต ด้วยแบบสัมภำษณ์

ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลกำรผลิต กำรจัดกำรในแปลงผลิต 

ควำมเสียหำยของผลผลิต ข้อสังเกตตำ่งๆ ในแปลง

 3. สุ่มเก็บตัวอย่ำงโรคโคนเน่ำในคริสต์มำสจ�ำนวน 

30 ตวัอย่ำง เพือ่วนิจิฉยัชนดิเชือ้สำเหตขุองโรคด้วยวธิ ีTissue 

Transplanting ในระดับห้องปฏิบัติกำร 

 4. เกบ็ข้อมลูทำงอตุนุยิมวทิยำ ได้แก่ ข้อมลูปรมิำณ

น�้ำฝนและอุณหภูมิ ของอ�ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 5. วิเครำะห์พฤติกรรมของเกษตรกรที่เป็นปัจจัย

เสี่ยงในกำรก่อให้เกิดกำรระบำดของโรคโคนเน่ำในแปลง

ผลิต จำกข้อมูลกำรสัมภำษณ์ด้วยแบบสัมภำษณ์ควบคู่กับ 

กำรตรวจพินิจในแปลง โดยแบ่งพฤติกรรมของเกษตรกร 

ออกเป็น 5 พฤติกรรม ดังนี้ 

  5.1 เกษตรกรไม่ก�ำจัดเศษซำกพืชที่เป็นโรค 

ในแปลงอย่ำงเหมำะสม (ตรวจพินิจ) 

  5.2 เกษตรกรมีกำรผลิตพืชที่เดิมอย่ำงน้อย 

3 ปี (สัมภำษณ์) 

  5.3 เกษตรกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้

สำรเคมีป้องกันก�ำจัดโรคพืช (สัมภำษณ์)

  5.4 เกษตรกรไม ่ ใช ้ วั สดุ รองพื้ นถุ งปลูก 

(ตรวจพินิจ) 

  5.5 เกษตรกรไม่ท�ำร่องระบำยน�้ำอย่ำงเป็น

ระบบ เพื่อระบำยน�้ำที่ขังในแปลงผลิต (ตรวจพินิจ)

 6. วิเครำะห์และสรุปผลกำรศึกษำ

ผลการศึกษา

1. วัสดุปลูกและกำรเกิดโรคโคนเน่ำ

 จำกผลกำรส�ำรวจและสัมภำษณ์เกษตรกรผู ้ผลิต

คริสต์มำสจ�ำนวน 23 รำย (แปลง) จำกเกษตรกรผู้ผลิต

คริสต์มำสทั้งอ�ำเภอจ�ำนวน 207 รำย พบว่ำเกษตรกร 

ในกลุ่มส�ำรวจมีปริมำณกำรผลิตรวม 233,000 ถุง ได้รับควำม

เสียหำยจำกโรคโคนเนำ่จ�ำนวน 50,200 ถุง คิดเป็น 21.6% 

โดยพบกำรเกิดโรคในแต่ละแปลงตั้งแต่ 2-70% เกษตรกร 

มีกำรใช้วัสดุเพำะที่แตกต่ำงกันหลำยสูตร แบ่งกว้ำงได้เป็น 

6 สูตร ตำมอัตรำส่วนกำรใช้ ดิน : แกลบดิบ : แกลบเผำ 

ซึง่ในวสัดปุลกูแต่ละสตูร พบเปอร์เซน็ต์กำรเกดิโรคทีแ่ตกต่ำง

กนัไป โดยพบว่ำกลุม่ทีม่สีดัส่วนกำรใช้ดนิมำกกว่ำหรอืเท่ำกนั

กับแกลบดิบและแกลบเผำ ได้แก่ สูตร 2 : 1 : 1 และ 1 : 1 : 1 

จะมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคต�่ำกว่ำกำรใช้วัสดุปลูกสูตรอื่นๆ 

ที่มีกำรลดสัดส่วนของดินลง และมีอัตรำกำรเกิดโรคสูงในวัสดุ

ปลูกสูตรที่ใช้ดินต�่ำกว่ำแกลบดิบและ แกลบเผำ เช่นในสูตร 

1 : 3 : 2 ซึง่พบเปอร์เซน็ต์กำรเกดิโรคค่อนข้ำงสงู คอื 40-70% 

(ตำรำงที่ 1) 

ตารางที่ 1 อัตรำส่วนของวัสดุปลูกคริสต์มำสและเปอร์เซ็นต์กำรเกิดโรคโคนเน่ำในแปลงผลิต

สูตรที่ วัสดุปลูก การเกิดโรคโคนเน่าเฉลี่ย/แปลง (%) การเกิดโรคโคนเน่า

ต่�าสุด-สูงสุด (%)ดิน : แกลบดิบ : แกลบเผา

1 2 1 1 10 10
2 1 1 1 15 2-25

3 2 4 3 20 20

4 2 3 1 21 8-50

5 2 3 0 50 50

6 1 3 2 55 40-70
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ภาพที่ 2 กรำฟแสดงปริมำณน�้ำฝนรวมของอ�ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2554

ภาพที่ 1 กรำฟแสดงอุณหภูมิสูงสุดและต�่ำสุดของอ�ำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2554

2. ข้อมูลทำงอุตุนิยมวิทยำ

 จำกข้อมูลปริมำณน�้ำฝนของอ�ำเภอภูเรือ ในปี 2554 

พบว่ำ อุณหภูมิเฉลี่ยต�่ำสุดเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมีนำคม 

จำก 13°ซ เป็น 18°ซ และอุณหภูมิต�่ำสุด-สูงสุด เริ่มคงที่ 

ในเดือนพฤษภำคม เป็นต้นไป อยู่ที่ต�่ำสุด 19°ซ สูงสุด 30°ซ 

(ภำพที่ 1) ประกอบกับในช่วงเวลำเดียวกันนั้นมีปริมำณ

น�้ำฝนในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำก 60 มิลลิเมตร ในเดือนเมษำยน 

เป็น   226.2  มลิลเิมตร ในเดอืนพฤษภำคม และยงัคงมปีรมิำณ

น�้ำฝนสูงอยู่ระหว่ำง 154-302 มิลลิเมตร/เดือน จนถึงเดือน

กันยำยน (ภำพที่ 2) จำกผลร่วมของอุณหภูมิและปริมำณ 

น�ำ้ฝนตัง้แต่เดอืนพฤษภำคมเป็นต้นมำ เป็นผลให้ในแปลงผลติ

มีควำมชื้นสูง และจำกข้อมูลของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำร

ผลติส�ำนกังำนเกษตรจงัหวดัเลย ทีร่ำยงำนไว้ในปี 2554 ว่ำพบ 

กำรระบำดของโรคโคนเน่ำกระจำยไปทั่วพื้นที่กำรผลิตอย่ำง

ต่อเนือ่งตัง้แต่ ปี 2551-2553 โดยมข้ีอมลูกำรระบำดสอดคล้อง

กับกำรสัมภำษณ์เกษตรกร ปี 2553 และข้อมูลกำรส�ำรวจ 

ปี 2554 
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3. กำรเกบ็ตวัอย่ำงโรคโคนเน่ำและกำรจดัจ�ำแนกเชือ้สำเหตโุรค

 ท�ำกำรส�ำรวจกำรระบำดของโรคโคนเน่ำคริสต์มำส 

จำกแปลงเกษตรกร โดยอำกำรระยะแรกคริสต์มำสจะแสดง

อำกำรใบสลด สีซีดหรือเหลืองกว่ำใบปกติ ก่อนที่จะแสดง

อำกำรใบเหี่ยว (ภำพที่ 3 ก) และในที่สุดจะเริ่มทิ้งใบจนเหลือ

แต่กิ่ง เมื่อเฉือนเปลือกบริเวณโคนต้น จะพบเนื้อเยื่อล�ำเลียง

เปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำลเข้ม 

ภาพที่ 3 อำกำรของโรคโคนเนำ่ในคริสต์มำส (ก) ลักษณะเนื้อเยื่อล�ำเลียงถูกท�ำลำย (ข) และเส้นใยของเชื้อรำ Rhizoctonia sp. (ค)

 (ภำพที่ 3 ข) จำกกำรเก็บตัวอยำ่งคริสต์มำสที่แสดง

อำกำรเป็นโรคเน่ำจำกแปลงเกษตรกร จ�ำนวน 30 ตัวอย่ำง  

มำแยกหำชนิดเชื้อสำเหตุด้วยวิธี Tissue Transplanting ใน

ห้องปฏบิตักิำรโรคพชื สวพ. 3 พบว่ำเกดิจำกเชือ้รำ Rhizoctonia 

sp. (ภำพที ่3 ค) โดยเชือ้สำเหตสุำมำรถเข้ำท�ำลำยพชืได้ตัง้แต่

ระยะปักช�ำต้นกล้ำ ตลอดไปถึงสิ้นสุดระยะกำรผลิต 

4. ปัจจัยเสี่ยงในกำรเกิดกำรระบำดของโรคโคนเน่ำในแปลง

ผลิต 

 จำกกำรส�ำรวจและสมัภำษณ์เกษตรกรผูผ้ลติครสิต์มำส

จ�ำนวน 23 รำย พบวำ่ ปัจจัยเสี่ยงในกำรเกิดกำรระบำดของ

โรคโคนเนำ่ในแปลงผลิตที่ส�ำคัญ ได้แก่

 1. เกษตรกรไม่ก�ำจัดเศษซำกพืชที่เป็นโรคในแปลง

อย่ำงเหมำะสม (100%) 

 2. เกษตรกรมกีำรผลติพชืทีเ่ดมิอย่ำงน้อย 3 ปี (90%) 

 3. เกษตรกรขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรใช้สำรเคมี

ป้องกันก�ำจัดโรคพืช (80%)

 4. เกษตรกรไม่ใช้วัสดุรองพื้นถุงปลูก (83%) 

 5. เกษตรกรไม่ท�ำร่องระบำยน�้ำอย่ำงเป็นระบบเพื่อ

ระบำยน�้ำที่ขังในแปลงผลิต (65%)

วิจารณ์และสรุปผล

 จำกผลกำรศกึษำในแปลงผลติครสิต์มำสของเกษตรกร

จ�ำนวน 23 รำย ของอ�ำเภอภูเรือ พบว่ำมีจ�ำนวนกำรผลิต 

รวม 233,000 ถุง ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรระบำดของ

โรคโคนเน่ำ 21.6 % โดยพบกำรเกิดโรคตั้งแต่ 2-70% 

และจำกตัวอย่ำงคริสต์มำสที่แสดงอำกำรของโรคโคนเน่ำ

จ�ำนวน 30 ตัวอย่ำง เมื่อน�ำมำแยกหำชนิดเชื้อสำเหตุ ด้วย

วิธี Tissue Transplanting พบว่ำ สำเหตุของโรคเกิดจำก 

เชื้อรำ Rhizoctonia sp. ซึ่งในพื้นที่อ�ำเภอภูเรือได้เคยน�ำเชื้อ

รำไตรโคเดอร์มำ ที่เป็นเชื้อปฏิปักษ์ เข้ำมำใช้ควบคุมเชื้อ 

ดงักล่ำว ซึง่เชือ้ปฏปัิกษ์ดงักล่ำวมปีระสทิธภิำพในกำรควบคมุ

เชื้อรำ Rhizoctonia sp. ดังในรำยงำนของ Howell (Howell 

CR. 2003) Matthew (Matthew SK. 2001) และ Dubsky 

(Dubsky M. 2002) ในแปลงผลิตของเกษตรกร ตั้งแต่ปี 2551 
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แต่ยงัไม่เหน็ผลกำรควบคมุโรคทีช่ดัเจน ท�ำให้ในพืน้ทีย่งัได้รบั

ควำมเสยีหำยต่อครสิต์มำสในทกุปีกำรผลติทีผ่่ำนมำ  3เกษตร

กรในพื้นที่มีกำรใช้วัสดุเพำะที่แตกตำ่งกัน 6 สูตร และจำกผล

กำรส�ำรวจพบว่ำในวสัดปุลกูสตูรทีม่สีดัส่วนกำรใช้ดนิมำกกว่ำ

หรอืเท่ำกนักบัแกลบดบิและแกลบเผำ มเีปอร์เซน็ต์กำรเกดิโรค

ต�่ำกว่ำกำรใช้วัสดุปลูกสูตรอื่นๆ ที่มีกำรลดสัดส่วนของดินลง 

นอกจำกนี้ยังพบว่ำ กำรระบำดของโรคโคนเน่ำกับปริมำณ

น�้ำฝนและอุณหภูมิมีควำมสัมพันธ์กับควำมรุนแรงและ 

กำรแพร่กระจำยของโรคด้วย โดยพบว่ำในช่วงที่มีกำรระบำด

ของโรคโคนเน่ำมำกคือช่วงที่มีค ่ำอุณหภูมิต�่ำสุด-สูงสุด 

อยูร่ะหว่ำง 18-30 ๐ซ   มปีรมิำณน�ำ้ฝนตัง้แต่ 154 มลิลเิมตร/เดอืน 

ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภำคม-กันยำยน และจำกข้อมูล 

กำรส�ำรวจพฤติกรรมควำมเสี่ยงของเกษตรกรที่ก่อให้เกิด 

กำรระบำดของโรคในแปลง พบว่ำ เกษตรกรไม่ให้ควำมส�ำคญั

ต่อกำรก�ำจัดเศษซำกพืชที่เป็นโรคอย่ำงเหมำะสม (100%) 

เกษตรกรมีกำรผลิตพืชซ�้ำที่เดิม (90%) เป็นผลให้แปลงผลิต

มีกำรสะสมเชื้อโรคในดิน เกษตรกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ในกำรใช้สำรเคมีป้องกันก�ำจัดโรคพืชที่ถูกต้อง (80%) 

เกษตรกรไม่ใช้วัสดุรองพื้นถุงปลูกเพื่อลดกำรติดเชื้อ (83%) 

และไม่มกีำรท�ำร่องระบำยน�ำ้อย่ำงเป็นระบบ (65%) พฤตกิรรม

เสี่ยงดังกลำ่ว ส่งผลให้เกิดโรคโคนเนำ่ได้งำ่ย ซึ่งกำรเกิดโรค

โคนเน่ำในคริสต์มำส พบน้อยในแปลงที่มีกำรจัดกำรระบบ

ผลติทีด่ ีได้แก่ มกีำรก�ำจดัเศษซำกพชืทีเ่ป็นโรคออกจำกแปลง 

โดยกำรเผำท�ำลำย บำงแปลงย้ำยพื้นที่ปลูกใหม่หรือมีกำร

ไถปรับหน้ำดินใหม่ทุกปี มีกำรใช้สำรเคมีป้องกันก�ำจัดโรค 

และแมลงศัตรูพืชอย่ำงถูกต้อง มีกำรใช้วัสดุรองพื้นถุงช�ำ 

เช่น อิฐ ท่อนไม้ หรือกระถำง นอกจำกนั้นกำรท�ำระบบระบำย

น�้ำที่ดีถือเป็นอีกทำงหนึ่งที่ช่วยลดกำรเกิดโรคและกำรแพร่

ระบำดของโรคได้ดี นอกจำกโรคที่ส�ำคัญอย่ำงโรคโคนเน่ำ

แล้ว ในระยะดอกบำนยังพบโรคเน่ำเปียก (Wet Rot) ที่เกิด

จำกเชื้อรำ Choanephora sp. เข้ำท�ำลำยส่วนของใบประดับ

และดอก ท�ำให้เนื้อเยื่อเปลี่ยนเป็นสีด�ำ และเนำ่ สอดคล้องกับ

รำยงำนของปัญญำ (ปัญญำ ยวงเกตุ. 2554) และ กรรณิกำร์ 

(กรรณิกำร์ ลำชโรจน์. 2554) ท�ำให้ผลผลิตรำคำตกและ

อำจจ�ำหน่ำย ซึ่งในกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตคริสต์มำส

คุณภำพที่จะด�ำเนินกำรต่อไปต้องน�ำหลักกำรดังกล่ำวไป

ปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีกำรผลิตอื่นๆ เช่น กำรใช้จุลินทรีย์

ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมเชื้อสำเหตุโรคโคนเน่ำ กำรใช้สำรเคมี

ป้องกันก�ำจัดโรคพืชอยำ่งถูกต้องและถูกวิธี เพื่อเพิ่มผลผลิต 

เพิ่มคุณภำพและลดต้นทุนกำรผลิตให้แก่เกษตรกร ต่อไป
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บทคัดย่อ

 ดำ�เนินก�รทดสอบเทคโนโลยี เพื่อให้ได้รูปแบบระบบก�รปลูกพืชหลังน�ในพื้นที่ระดับนำ้�ใต้ดินตื้น จังหวัดอุบลร�ชธ�นี 

ทีเ่หม�ะสมกบัพืน้ที ่ดงันัน้ในปี 2553 จงึได้ดำ�เนนิก�รคดัเลอืกพืน้ทีไ่ด้ อำ�เภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลร�ชธ�น ีโดยมเีกษตรกรเข้�ร่วม

ง�นทดสอบก�รพัฒน�รูปแบบฯ ดังกล่�ว จำ�นวน 5 ร�ย จ�กก�รวิเคร�ะห์พื้นที่พบว่�เกษตรกรมีกิจกรรมก�รปลูกพืช 2 กิจกรรม

หลัก คือ 1) ปลูกย�งพ�ร� หรือพืชไร่ชนิดอื่นๆ บนที่ดอน 2) ปลูกข�้วในพื้นที่ลุ่ม และจ�กก�รจัดเวทีเสวน�เกษตรกรพบว่�

ปัญห�หลักในเชิงระบบของเกษตรกรคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีก�รปลูกพืชหลังน� ในขณะที่พื้นที่ดังกล่�วมีปัจจัยท�งก�ยภ�พ

คือ ระดับนำ้�ใต้ดินที่ตื้นซึ่งเอื้ออำ�นวยต่อก�รปลูกพืชหลังน�ในฤดูแล้ง  ส่งผลให้เกิดก�รข�ดก�รเกื้อกูลกันของทรัพย�กรและ

กจิกรรมท�งก�รเกษตรในระบบเกษตร  รวมทัง้เกษตรกรข�ดร�ยได้จ�กภ�คก�รเกษตรในช่วงฤดแูล้ง จงึว�งแผนร่วมกบัเกษตรกร 

เพื่อวิจัยและพัฒน�ระบบก�รปลูกพืชอย่�งยั่งยืนเขตพื้นที่นำ้�ใต้ดินตื้น โดยในปีเพ�ะปลูก 2553/2554 ดำ�เนินก�รทดสอบระบบ 

ก�รปลูกพืช 2 ระบบ คือ 1) ข�้ว-ถั่วลิสง 2) ข้�ว-ง�แดง  ในขณะที่ปีเพ�ะปลูก 2554/2555 จ�กก�รว�งแผนร่วมกับเกษตรกร

พบว่�เกษตรกร ต้องก�รดำ�เนินก�รทดสอบระบบก�รปลูกพืช 2 ระบบ คือ 1) ข้�ว-ถั่วลิสง 2) ข้�ว-ข้�วโพด ซึ่งพบว่� 

ในปี 2553/2554 เกษตรกรปลูกถั่วลิสงหลังน�ให้ผลผลิตนำ้�หนักสดเฉลี่ย 556 กก./ไร่ มีร�ยได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7,500 บ�ท/ไร่ 

ในขณะที่ก�รปลูกง�แดงหลังน�ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จเนื่องจ�กปัญห�โรค แมลงและ เกษตรกรข�ดก�รเอ�ใจใส่ ในปี 2554/ 

2555  พบว�่เกษตรกรปลูกถั่วลิสงหลังน�ให้ผลผลิตนำ้�หนักสด  เฉลี่ย 541 กก./ไร่ มีร�ยได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6,941 บ�ท/ไร่ ในขณะ 

ที่ก�รปลูกข้�วโพดหลังน� ให้ผลผลิตนำ้�หนักสดเฉลี่ย 739  กก./ไร่  เกษตรกรมีร�ยได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,548 บ�ท/ไร่ จ�กก�รทดลอง

พบว�่รูปแบบระบบก�รปลูกพืชทั้ง 2 รูปแบบ คือ 1) ข้�ว-ถั่วลิสง และ 2) ข้�ว-ข้�วโพด เป็นระบบก�รปลูกพืชที่ส�ม�รถพัฒน�

ขึ้นได้โดยสอดคล้องกับสภ�พพื้นที่ที่มีศักยภ�พในก�รปลูกพืชหลังน� นับเป็นท�งเลือกเพื่อเพิ่มร�ยได้ของเกษตรกร และเพิ่ม 

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ สร้�งคว�มยั่งยืนขึ้นในระบบดังกล่�ว และน่�ที่จะขย�ยผลก�รทดลองนี้ไปยังพื้นที่อื่นที่มีระบบ 

ภูมินิเวศน์เกษตร และระบบก�รผลิตที่คล้�ยคลึงกันได้

ค�าส�าคัญ : ถั่วลิสง / ง� / ข้�วโพด / อัตร�ส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน

ABSTRACT

 Testing of cropping system in unconfined groundwater zone  in paddy field of Ubon Ratchathani province 

was aimed to find out an appropriate cropping pattern after rice.The experiment was conducted in 2010-2012 in 

Kueng Nai district, Ubon Ratchathani province.There were 5 farmers participated in this experiment.From the area 

analysis ,There were 2 majors cropping in these area.1) rubber plantation and field crop 2) paddy field.The area analysis also 
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suggested that farmers in these areas were lacking of sequential cropping after rice grow.Farmers participatory technology 

development was carry out by 2 treatment 1) rice-peanut 2) rice-sesame was testing 2010/2011 and adjust the treatment 

on needed of the farmers.So in 2011/2012 was testing 2 treatment 1) rice-peanut 2) rice-maiz.In 2010/2011, Peanut 

had increased farmers income 7,500 Baht/rai  by mean and peanut gave 556 kg/rai average fresh yield in these area 

after rice plantation..But on rice-sesame system showed that sesame was fail because diseases and insect problem. In 

2010 / 2011, Peanut had increased farmers income 6,941 Baht/rai  by mean and peanut gave 541 kg/rai average fresh 

yield in these area after rice plantation.While, maiz plantation had increased farmers income 3,548 Baht/rai  by mean 

and peanut gave 739 kg/rai average fresh yield in these area after rice plantation. Agricultural activities that would affect 

the physiological and biological of agricultural system for sustainable agricultural.

Keywords : Peanut / Sesame / Corn / Benefit Cost Ratio

บทน�า

 ในช่วงระยะเวล� 30 ปีทีผ่่�นม�ตัง้แต่เริม่มกี�รใช้แผน

พัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ก�รเกษตรประเทศไทย

ได้ถูกผลักดันเข้�สู่ระบบเกษตรกรรมแผนใหม่ ซึ่งเน้นไปที่

ระบบธุรกิจก�รค้�สนับสนุนก�รปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว

เป็นหลกัส่งผลให้เกดิปัญห�ม�กม�ยแก่เกษตรกรร�ยย่อย เช่น

ปัญห�คว�มเสีย่งของร�ค�และปรมิ�ณผลผลติทีไ่ด้รบั ปัญห� 

คว�มย�กจนและหนี้สิน ปัญห�คว�มล้มเหลวของชุมชน 

ทำ�ให้เกษตรกรไม่มีคว�มมั่นคงในก�รดำ�รงชีพของตนเอง 

เกิดก�รอพยพแรงง�นจ�กภ�คเกษตรเข�้สู่ภ�คอุตส�หกรรม

และบริก�รเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดก�รล่มสล�ยของครอบครัวไทย 

นอกจ�กนี้ยังมีปัญห�ก�รเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ

 ในขณะที่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�่ง ประกอบ

ด้วย 9 จงัหวดั ได้แก่ นครร�ชสมี� บรุรีมัย์ มห�ส�รค�ม ร้อยเอด็ 

ศรสีะเกษ สรุนิทร์ ยโสธร อบุลร�ชธ�น ีและอำ�น�จเจรญิ มพีืน้ที่

ก�รเกษตรประม�ณ 32.36 ล้�นไร่ ประกอบด้วยพืน้ทีน่� 23.23 

ล้�นไร่ พื้นที่พืชไร่ 5.14 ล�้นไร่ และพื้นที่ไม้ผล 1.53 ล�้นไร่ 

ก�รผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญในปี 2551 ได้แก่ ก�รปลูกข�้ว

น�ปี มีพื้นที่ปลูก 20.6 ล้�นไร่ มันสำ�ปะหลัง 2.74 ล้�นไร่ 

อ้อยโรงง�น 0.86 ล้�นไร่ ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ 0.80 ล้�นไร่ 

และย�พ�ร� 0.76 ล้�นไร่ เกษตรกรมีพื้นที่เฉลี่ย 21.6 ไร่ต่อ

ครัวเรือน (สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร. 2552) ส่วนใหญ่ 

เป็นเกษตรกรร�ยย่อย ซึ่งมักจะประสบปัญห�ต่�งๆ เกี่ยว

กับก�รผลิตตลอดเวล�ทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น ทำ�ให้

เกษตรกรมฐี�นะย�กจน และพบว่�ปัญห�แต่ละพืน้ทีแ่ตกต่�ง

กันไป แต่ปัญห�สำ�คัญคือ โครงสร้�งก�รผลิตขึ้นอยู่กับพืช

หลักไม่กี่ชนิด ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับข้�ว มันสำ�ปะหลัง ข้�วโพด

เลี้ยงสัตว์ ห�กปีใดร�ค�ผลผลิตเกษตรเหล่�นี้ตกตำ่�จะมี 

ผลกระทบม�กต่อร�ยได้ของเกษตรกร ดังนั้นก�รปรับ

โครงสร�้งก�รผลิตท�งก�รเกษตรเป็นแนวท�งที่จะช่วยแก้ไข

ปัญห�ดังกล่�ว และต้องมีก�รจัดก�รด้�นก�รตล�ด สำ�หรับ

ผลิตผลใหม่ที่ม�ทดแทนด้วย (นิรันทร์. 2544) ดังนั้นจึงควร 

ส่งเสริมก�รปลูกพืชที่เหม�ะสมกับสภ�พดินและสภ�พ

ภูมิศ�สตร์ ให้คว�มรู้แก่ประช�ชนเรื่องก�รใช้เทคโนโลยีที่

เหม�ะสมตลอดจนก�รส่งเสรมิก�รปลกูพชืแบบไร่น�สวนผสม 

หรือทำ�ก�รเกษตรต�มแนวทฤษฎีใหม่ของพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยูห่วั จ�กประเดน็ปัญห�ต่�งๆ ของเกษตรกรในพืน้ที่

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่�ง ทำ�ให้ระบบก�รผลิตไม่มี

คว�มยั่งยืนทั้งด้�นผลผลิต คุณภ�พ และร�ยได้ จึงจำ�เป็นต้อง

วิจัยและพัฒน�ระบบก�รปลูกพืชที่เหม�ะสมกับพื้นที่ ทั้งนี้

เพื่อเป็นท�งเลือกในก�รเพิ่มกิจกรรม และเพิ่มร�ยได้ให้แก่

เกษตรกรอันจะนำ�ไปสู่คว�มยั่งยืนของระบบนิเวศน์เกษตร 

สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ได้รูปแบบระบบก�รปลูกพืชที่เหม�ะสมกับ

พืน้ทีใ่ช้นำ�้ฝนทัง้ในพืน้ทีป่ลกูข้�วเป็นหลกั จงัหวดัอบุลร�ชธ�นี

โดยยึดหลักเกษตรยั่งยืน

 2. เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้นและมีร�ยได้

ต่อหน่วยพื้นที่เพิ่มขึ้นไม่ตำ่�กว่�ร้อยละ 20 และเป็นที่ยอมรับ

ของเกษตรกร
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วิธีการศึกษา

 ดำ�เนินก�รทดสอบเทคโนโลยีโดยเกษตรกรมีส่วน

ร่วมทุกขั้นตอน (Participatory Methodologies) ร่วมกับ 

ก�รใช้แนวท�งดำ�เนนิง�นต�มแนวท�งวจิยัระบบก�รทำ�ฟ�ร์ม 

Farming System Research : FSR  ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้น

ตอน (Shaner et al. 1982) คือ 1) คัดเลือกพื้นที่ 2) วิเคร�ะห์

พื้นที่ ร่วมกับก�รวิเคร�ะห์ปัญห�แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม  

โดยก�รจัดเวทีเสวน�เพื่อวิเคร�ะห์ประเด็นปัญห�เชิงระบบ 

3) ว�งแผนง�นทดสอบเทคโนโลยีโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 

เพื่อแก้ปัญห�เชิงระบบที่ได้โดยให้มีคว�มสอดคล้องกับ

ลักษณะท�งก�ยภ�พ ชีวภ�พ และเข้�กับเงื่อนไขของ

เกษตรกรและท้องถิ่น 4) ดำ�เนินก�รทดสอบเทคโนโลยีโดย

เกษตรกรมีส่วนร่วมต�มที่ได้ว�งแผน บันทึกข้อมูล  วิเคร�ะห์

ผลร่วมกับเกษตรกร เสวน�เพื่อสรุปและประเมินผลร่วมกัน 

5) ขย�ยผลก�รทดสอบเทคโนโลยีที่ได้สู่เกษตรกรที่ยอมรับ

และมีเงื่อนไขที่สอดคล้องกัน ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ 

โดยมีกรรมวิธี คือ ในปีเพ�ะปลูก 2553/2554 ดำ�เนินก�ร

ทดสอบระบบก�รปลูกพืช 2 ระบบ 1) กรรมวิธี ข้�ว-ง� 

2) กรรมวิธี ข้�ว-ถั่วลิสง ในขณะที่ปีเพ�ะปลูก 2554/2555 

จ�กก�รว�งแผนร่วมกบัเกษตรกรจงึดำ�เนนิก�รทดสอบระบบ

ก�รปลูกพืช 2 ระบบ คือ 1) ข�้ว-ข้�วโพด  

 2) ข้�ว-ถั่วลิสง

 สิ่งที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) พันธุ์พืช ได้แก่ ง�แดง

พันธุ์อุบลร�ชธ�นี 1 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 พันธุ์ไทน�น 9  

ข้�วโพดข้�วเหนียวสุโขทัย 1 2) วัสดุปรับปรุงดิน/ระบบก�ร

ผลิต ได้แก่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก โดโลไมด์

 การบันทึกข้อมูล ปฏิบัติดังนี้ 1) บันทึกข้อมูลด้�น

ก�ยภ�พ ได้แก่ ข้อมูลดิน นำ้� ลักษณะพื้นที่ ระดับนำ้�ใต้ดินฯ 

2) บนัทกึข้อมลูด้�นชวีภ�พ ได้แก่ ผลผลติพชื ก�รทำ�ล�ยของ 

โรคแมลงศตัรพูชื จำ�นวนชนดิกจิกรรม และก�รหมนุเวยีนก�ร

ใช้ทรัพย�กรในฟ�ร์มฯ 3) บันทึกข้อมูลด้�นเศรษฐกิจสังคม 

ได้แก่ ก�รใช้แรงง�น ต้นทุนก�รผลิต ร�ยได้ กำ�ไร Benefit 

Cost Ratio และข้อมูลอื่นที่จำ�เป็น

 สถานที่ด�าเนินการ แปลงเกษตรกร หมู ่บ ้�น

หนอง-เซือมใต้ และหมู่บ้�นหนองเซือมเทิง ตำ�บลสร้�งถ่อ 

อำ�เภอเขื่องใน จังหวัดอุบลร�ชธ�นี ระยะเวลาด�าเนินการ   

ระหว่�งเดือนตุล�คม 2553-เดือนเมษ�ยน 2555

ผลการศึกษา

 จ�กก�รดำ�เนินก�รทดสอบเทคโนโลยีแบบเกษตรกร 

มีส่วนร่วม โดยใช้แนวท�งต�มแนวท�งวิจัยระบบก�รทำ�ฟ�ร์ม  

ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  ดังนั้นจึงส�ม�รถเสนอผล 

ก�รทดลองต�มขั้นตอนของก�รวิจัยระบบก�รทำ�ฟ�ร์มได้

ดังนี้ 1) คัดเลือกพื้นที่ ในปี 2553 คัดเลือกพื้นที่ได้หมู่บ�้น 

หนองเซือมใต้ และหนองเซือมเทิง ตำ�บลสร้�งถ่อ อำ�เภอ

เขือ่งใน จงัหวดัอบุลร�ชธ�น ี โดยพจิ�รณ�จ�กเขตก�รปลกูพชื 

ซึง่ส�ม�รถขย�ยผลได้ ปัจจยัท�งชวีภ�พ สงัคมและเศรษฐกจิ 

รวมทัง้ใช้ระบบส�รสนเทศท�งภมูศิ�สตร์เพือ่พจิ�รณ�ลกัษณะ

ท�งก�ยภ�พทีส่ำ�คญั ได้แก่ ระดบันำ�้ใต้ดนิตืน้ ซึง่มห�วทิย�ลยั

มหิดล (2555) ร�ยง�นว่�นำ้�ใต้ดิน คือ นำ้�ที่อยู่ในระดับใต้ดิน 

เกิดจ�กก�รดูดซับนำ้�ลงสู ่ใต้ดิน ส�ม�รถแบ่งออกได้เป็น 

2 ชนิดคือ นำ้�ตื้น (Unconfined Groundwater) ได้แก่ นำ้�

ใต้ดินที่อยู่ในชั้นกรวดระดับตื้น และนำ้�บ�ด�ล (Confined 

Groundwater) ได้แก่ นำ้�ใต้ดินที่อยู ่ในชั้นกรวดดินทร�ย

ระหว่�งชั้นนำ้�ทึบสองชั้นหรือนำ้�ใต้ดินที่อยู่ในรอยแตกของ

หิน 2) วิเคร�ะห์พื้นที่ และวิเคร�ะห์ปัญห�แบบเกษตรกรมี

ส่วนร่วม จ�กก�รวิเคร�ะห์พื้นที่พบว่�พื้นที่ดังกล�่วเป็นพื้นที่ 

ที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีกิจกรรมท�งก�รเกษตร 2 กิจกรรม

หลัก คือ 1) ปลูกย�งพ�ร� หรือพืชไร่ชนิดอื่นๆ  บนที่ดอน  2)  

ปลูกข้�วในพื้นที่ลุ ่ม และจ�กก�รจัดเวทีเสวน�เกษตรกร

พบว่�ปัญห�หลักในเชิงระบบของเกษตรกรคือ เกษตรกร

ส ่วนใหญ ่ไม ่มีก�รปลูกพืชหลังน� ในขณะที่พื้นที่ดั ง

กล่�วมีปัจจัยท�งก�ยภ�พคือ ระดับนำ้�ใต้ดินที่ตื้นซึ่งเอื้อ

อำ�นวยต่อก�รปลูกพืชหลังน�ในฤดูแล้ง ส่งผลให้เกิดก�ร

ข�ดก�รเกื้อกูลกันของทรัพย�กรและกิจกรรมท�งก�ร

เกษตรในระบบเกษตรรวมทั้งเกษตรกรข�ดร�ยได้จ�ก

ภ�คก�รเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 3) ว�งแผนง�นทดสอบ

เทคโนโลยี โดยเกษตรกรมีส ่ วนร ่วม เพื่ อแก ้ป ัญห� 

เชิงระบบเกษตรที่ได้จ�กก�รเสวน� จึงว�งแผนร่วมกับ

เกษตรกรที่สมัครใจร ่วมวิจัยและพัฒน� ระบบก�รปลูก

พืชอย่�งยั่งยืน เขตพื้นที่นำ้�ใต้ดินตื้น โดยในปีเพ�ะปลูก 

2553/2554 ดำ�เนินก�รทดสอบระบบก�รปลูกพืช 2 ระบบ คือ 

1) ข้�ว-ถั่วลิสง 2) ข้�ว-ง�แดง ในขณะที่ป ีเพ�ะปลูก 

2554/2555 จ�กก�รว�งแผนร ่วมกับเกษตรกรพบว่�

เกษตรกร ต้องก�รดำ�เนินก�รทดสอบระบบก�รปลูกพืช 

2 ระบบ คือ 1) ข้�ว-ถั่วลิสง 2) ข้�ว-ข้�วโพด 4) ดำ�เนิน

ก�รทดสอบเทคโนโลยี และผลก�รทดสอบเทคโนโลยีจ�ก 
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ก�รดำ�เนินก�รทดสอบเทคโนโลยีพบว่� 1) ในปีเพ�ะปลูก 

2553/2554 ดำ�เนินก�รทดสอบระบบก�รปลูกพืช 2 ระบบ 

คือ 1) ข้�ว-ถั่วลิสง 2) ข้�ว-ง�แดง พบว่�ก�รปลูกถั่วลิสง

หลังน�ให้ผลผลิตนำ้�หนักสดเฉลี่ย 556 กก./ไร่ เกษตรกร 

มีร�ยได้เพิ่มขึ้นจ�กก�รข�ยถั่วลิสงสดเฉลี่ย 11,132 บ�ท 

คิดเป็นกำ�ไรสุทธิเฉลี่ย 7,500 บ�ท/ไร่ และให้ค่� Benefit 

Cost Ratio เฉลี่ยเท�่กับ 3.0 (ต�ร�งที่ 1) ในขณะที่ก�รปลูก 

ง�แดงหลงัน�ไม่ประสบคว�มสำ�เรจ็เนือ่งจ�กเกดิคว�มเสยีห�ย

จ�กโรค และแมลง ประกอบกับเกษตรกรข�ดก�รเอ�ใจใส่ 

เท่�ที่ควร ซึ่งว�สน� (2552) ร�ยง�นว่� ก�รปลูกง�ของ

ตารางที่ 1 แสดง ต้นทุน ผลผลิตนำ้�หนักสดถั่วลิสง (กก./ไร่) ร�ยได้ กำ�ไรสุทธิ และค�่ BCR ปี 2553/2554

เกษตรกรไทยส่วนม�กไม่ได้ใช้ปัจจัยก�รผลิต เช่น ก�รเตรี

ยมดินที่ดี ก�รใช้ปุ๋ย ก�รกำ�จัดวัชพืช เป็นต้น ทำ�ให้ผลผลิต

เฉลี่ยง�ของประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงม�กนัก ถึงแม้จะมี

ก�รแนะนำ�ง�พันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงพันธุ์จ�กหน่วยง�นของรัฐ 

ในขณะที่ระบบก�รปลูกข้�วเพียงอย่�งเดียว พบว่�ให้ผลผลิต

เฉลี่ย 360 กก./ไร่ เกษตรกรมีร�ยได้เฉลี่ย 6,480 บ�ท 

คิดเป็นกำ�ไรสุทธิเฉลี่ย 4,859 บ�ท/ไร่ ในขณะที่เกษตรกรมี

ต้นทุนก�รผลิตเฉลี่ย 1,704 บ�ท/ไร่ และให้ค่� Benefit Cost 

Ratio เฉลี่ยเท่�กับ 3.1 (ต�ร�งที่ 2)

เกษตรกร

A

เกษตรกร

B

เกษตรกร

C

เกษตรกร

D

เกษตรกร

E

เฉลี่ย

ต้นทุน  3,560  3,800  3,300  3,900  3,600  3,632

ผลผลิต  895  571  460  411  446  556

ร�ยได้ (x20 บ�ท)  17,900  11,420  9,200  8,220  8,920  11,132

กำ�ไรสุทธิ  14,340  7,620  5,900  4,320  5,320  7,500

BCR  5.0  3.0  2.7  2.1  2.5  3.0

ตารางที่ 2 แสดง ต้นทุน ผลผลิตข�้ว (กก./ไร่) ร�ยได้ กำ�ไรสุทธิ และค่� BCR ปี 2553/2554

เกษตรกร

A

เกษตรกร

B

เกษตรกร

C

เกษตรกร

D

เกษตรกร

E

เฉลี่ย

 ต้นทุน  1,990  1,648  1,998  1,428  1,040  1,704

 ผลผลิต  350  400  420  300  330  360

 ร�ยได้ (x18 บ�ท)  6,300  7,200  7,560  5,400  5,940  6,480

 กำ�ไรสุทธิ  4,310  5,552  5,562  3,972  4,900  4,859

 BCR  2.1  3.3  2.7  2.7  4.7  3.1

 ห�กพิจ�รณ�ทั้งระบบก�รปลูกข้�ว-ถั่วลิสง พบว่�

เกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ย 5,336 บ�ท/ไร่ ผลกำ�ไรสุทธิเฉลี่ย 

12,359 บ�ท/ไร่ ในขณะที่ระบบก�รปลูกข�้วเพียงอย่�งเดียว

พบว่�เกษตรกรมีร�ยได้เฉลี่ย 6,480 บ�ท/ไร่ และให้ผลกำ�ไร

สุทธิเฉลี่ย 4,859 บ�ท/ไร่ (ต�ร�งที่ 3) และพบว่� ระบบ 

ข้�ว-ถั่วลิสง เป็นระบบก�รเกษตรที่ทำ�ให้เกษตรกรมีร�ยได้

จ�กกำ�ไรสุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7,500 บ�ท/ไร่ ซึ่งม�กกว่�ระบบ

ก�รปลูกข�้วเพียงอย่�งเดียว (ต�ร�งที่ 3)
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ตารางที่ 3 แสดงผลผลิต  ร�ยได้ ต้นทุน กำ�ไรสุทธิ และค่� BCR ระบบก�รปลูก ข�้ว-ถั่วลิสง ปี 2553/2554

รายการ ข้าว ถั่วลิสง รวม

 ผลผลิต (กก./ไร่)  360  556 -

 ร�ค�ข�ย (บ�ท/ไร่)  18  20 -

 ร�ยได้ (บ�ท/ไร่)  6,480  11,132  17,612

 ต้นทุน (บ�ท/ไร่)  1,704  3,632  5,336

 กำ�ไรสุทธิ (บ�ท/ไร่)  4,859  7,500  12,359

 Benefit Cost Ratio  3.1  3.0 -

2) ในปีเพ�ะปลูก 2554/2555 ได้ปรับเปลี่ยนกรรมวิธีทดลอง

เพื่อให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของเกษตรกร จึงดำ�เนิน

ก�รทดสอบระบบก�รปลูกพืช 2 ระบบ คือ 1) ข้�ว-ถั่วลิสง 

2) ข ้�ว-ข ้�วโพด พบว่�ก�รปลูกข ้�วให้ผลผลิตเฉลี่ย 

468 กก./ไร่   เกษตรกรมรี�ยได้เฉลีย่ 8,424 บ�ท คดิเป็นกำ�ไร 

สุทธิเฉลี่ย 6,731 บ�ท/ไร่ (ต�ร�งที่ 4) สำ�หรับก�รปลูกถั่วลิสง

หลงัน�ให้ผลผลตินำ�้หนกัสดเฉลีย่ 541 กก./ไร่  เกษตรกรมรี�ย

ได้เพิ่มขึ้นจ�กถั่วลิสงสดเฉลี่ย 10,836 บ�ท คิดเป็นกำ�ไรสุทธิ

เฉลีย่ 6,941 บ�ท/ไร่ (ต�ร�งที ่4) และพบว่� ระบบ ข้�ว–ถัว่ลสิง  

เป็นระบบเกษตรทีท่ำ�ให้เกษตรกรมรี�ยได้จ�กกำ�ไรสทุธเิฉลีย่

รวม 13,672 บ�ท/ไร่ ประกอบด้วยกำ�ไรจ�กก�รปลูกข้�วสุทธิ

เฉลี่ยรวม 6,731 บ�ท/ไร่  และกำ�ไรจ�กก�รปลูกถั่วลิสงสุทธิ

เฉลี่ยรวม 6,941 บ�ท/ไร่ (ต�ร�งที่ 5)

ตารางที่ 4 แสดง ต้นทุน ผลผลิตนำ้�หนักสดถั่วลิสง (กก./ไร่) ร�ยได้ กำ�ไร และค่� BCR ปี 2554/2555

เกษตรกร

A

เกษตรกร

B

เกษตรกร

F

เกษตรกร

G

เกษตรกร

E

เฉลี่ย

 ต้นทุน  4,075  3,875  3,475  4,675  3,375  3,895

 ผลผลิต  705  588  515  637  264  541

 ร�ยได้ (x20 บ�ท)  14,100  11,760  10,300  12,740  5,280  10,836

 กำ�ไรสุทธิ  10,025  7,885  6,825  8,065  1,905  6,941

 BCR  3.4  3.0  3.0  2.7  1.5  2.8

ตารางที่ 5 แสดงผลผลิต  ร�ยได้ ต้นทุน กำ�ไรสุทธิ และค่� BCR ระบบก�รปลูก ข้�ว-ถั่วลิสง ปี 2554/2555

รายการ ข้าว ถั่วลิสง รวม

 ผลผลิต (กก./ไร่)  468  541 -

 ร�ค�ข�ย (บ�ท/ไร่)  18  20 -

 ร�ยได้ (บ�ท/ไร่)  8,424  10,836  19,260

 ต้นทุน (บ�ท/ไร่)  1,692  3,895  5,587

 กำ�ไรสุทธิ (บ�ท/ไร่)  6,731  6,941  13,672

 Benefit Cost Ratio  5.0  2.8 -
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ในขณะที่ก�รปลูกข้�วโพดข้�วเหนียวหลังน�ให้ผลผลิตนำ้�

หนักสดเฉลี่ย 739 กก./ไร่ เกษตรกรมีร�ยได้เฉลี่ย 5,916 

บ�ท และให้ค�่ Benefit Cost Ratio เฉลี่ยเท�่กับ  2.8  (ต�ร�ง

ที่ 6) และพบว่� ระบบ ข้�ว-ข้�วโพด เป็นระบบก�รเกษตร

ตารางที่ 6 แสดง ต้นทุน ผลผลิตนำ้�หนักสดข�้วโพด (กก./ไร่) ร�ยได้ กำ�ไร และค่� BCR ปี 2554/2555

เกษตรกร

A

เกษตรกร

B

เกษตรกร

F

เกษตรกร

G

เกษตรกร

E

เฉลี่ย

ต้นทุน  2,475  2,325  2,250  2,425  2,368

ผลผลิต  728  740  787  703 -  739

ร�ยได้ (8 บ�ท)  5,824  5,920  6,296  5,624 -  5,916

กำ�ไร  3,349  3,595  4,046  3,199 -  3,548

BCR  2.5  2.5  2.8  2.3 -  2.5

ตารางที่ 7 แสดงผลผลิต ร�ยได้ ต้นทุน กำ�ไรสุทธิ และค่� BCR ระบบปลูกข้�ว-ข้�วโพด ปี 2554/2555

ร�ยก�ร ข้�ว ข้�วโพด รวม

 ผลผลิต (กก./ไร่)  468  739 -

 ร�ค�ข�ย (บ�ท/ไร่)  18  8 -

 ร�ยได้ (บ�ท/ไร่)  8,424  5,916  14,340

 ต้นทุน (บ�ท/ไร่)  1,692  2,368  4,060

 กำ�ไรสุทธิ (บ�ท/ไร่)  6,731  3,548  10,279

 Benefit Cost Ratio  5.0  2.5 -

5. ขย�ยผลก�รทดสอบเทคโนโลยี

ที่ทำ�ให้เกษตรกรมีร�ยได้จ�กกำ�ไรสุทธิเฉลี่ยรวม 10,279 

บ�ท/ไร่ ประกอบด้วยกำ�ไรจ�กก�รปลูกข้�วสุทธิเฉลี่ย

รวม 6,731 บ�ท/ไร่ และกำ�ไรจ�กก�รปลูกข้�วโพดเฉลี่ย 

รวม 3,548  บ�ท/ไร่ (ต�ร�งที่ 7)

 ในปี 2555 ได้ดำ�เนนิก�รขย�ยผลก�รทดสอบเทคโนโลยี 

สู่เกษตรกรผู้สนใจภ�ยในหมู่บ้�นหนองเซือมใต้ และหมู่บ้�น

ใกล้เคียง รวมทั้งจัดให้เกษตรกรในหมู่บ้�นที่สนใจเข้�ศึกษ�

ดูง�นในแปลงทดสอบฯ ของเกษตรกรร่วมโครงก�รฯ โดยเข้�

ศึกษ�ดูง�นเป็นหมู่คณะ และเป็นร�ยบุคคล
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วิจารณ์และสรุปผล

 ส�ม�รถสรุปผลก�รทดลองได้เป็นข้อๆ ดังนี้

 1. ในภูมินิเวศน์เกษตรพื้นที่ตำ�บลสร้�งถ่อ อำ�เภอ

เขื่องใน จังหวัดอุบลร�ชธ�นี ที่มีแหล่งนำ้�ใต้ดินอยู่ในระดับ

ตื้น เป็นพื้นที่ที่ส�ม�รถปลูกพืชโดยใช้ระบบก�รปลูกพืช

คือ 1) ระบบข้�ว-ถั่วลิสง โดยในปี 2553/2554 ระบบฯ 

ดังกล่�ว ทำ�ให้ร�ยได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นโดยมีกำ�ไรสุทธิ

เฉลี่ยรวม 12,359 บ�ท/ไร่ ในขณะที่ปี 2554/2555 ระบบฯ 

ดังกล่�ว ให้ร�ยได้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นโดยมีกำ�ไรสุทธิเฉลี่ย

รวม 13,672 บ�ท/ไร่ 2) ระบบข้�ว-ข้�วโพด ทำ�ให้เกษตรกร

มีร�ยได้เพิ่มขึ้นจ�กกำ�ไรสุทธิเฉลี่ยรวม 10,279 บ�ท/ไร่ 

ในปี 2554/2555 แต่ห�กพิจ�รณ�ทั้ง 2 ระบบก�รปลูก

พืชพบว่�ทั้ง 2 ระบบ ให้ผลกำ�ไรแก่เกษตรกรได้ดีกว่�

กิจกรรมเดิมของเกษตรกรคือ ก�รทำ�น�เพียงอย่�งเดียว 

ซึ่งก�รเพิ่มกิจกรรมก�รปลูกพืชนับเป็นก�รสร้�งคว�ม

หล�กหล�ยท�งชีวภ�พเข้�สู่ระบบเกษตร และเป็นก�รสร้�ง

ระบบก�รเกษตรที่ยั่งยืน ดังเช่น ชนวน (2534) ร�ยง�นว่� 

ก�รสร้�งคว�มหล�กหล�ยของสิง่มชีวีติในระบบนเิวศน์เกษตร 

จะช่วยให้เกิดผลดี คือ 1. เป็นก�รป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช 

2. เป็นก�รปรับปรุงบำ�รุงดิน 3. เป็นก�รสร้�งเสถียรภ�พ 

ในร�ยได้ และคว�มยัง่ยนืของสภ�พแวดล้อม  4.  เป็นก�รสร้�ง 

คว�มร่มรืน่ให้เกดิขึน้ในระบบเกษตร   5.  เป็นเพิม่ประสทิธภิ�พ 

ก�รใช้ที่ดิน 6. เป็นก�รปรับปรุงคุณภ�พชีวิต อย่�งไรก็ต�ม 

ถั่วลิสงหลังน�ให้ผลผลิตนำ้�หนักสดเฉลี่ย 556 กก./ไร่ และ 

541 กก./ไร่ ในปี 2553/2554 และ 2554/2555 ต�มลำ�ดับ 

ยังคงถือว่�อยู่ในเกณฑ์ที่ตำ่�

 2. ส�ม�รถที่จะปรับปรุงก�รผลิตพืชทั้งในระบบ 

ข้�ว-ถั่วลิสง และระบบ ข้�ว-ข้�วโพด เพื่อให้ได้ผลผลิต 

เพิ่มขึ้นได ้ ทั้งนี้ เนื่องจ�กถั่วลิสงให้ผลผลิตนำ้�หนักสด 

เฉลี่ย 556 กก./ไร่  และ 541 กก./ไร่ ในปี 2553/2554 และ 

 2554/2555 ต�มลำ�ดบั ในขณะทีข้่�วโพดให้ผลผลติเฉลีย่ 739 

กก./ไร่ ซึ่งถั่วลิสงและข�้วโพดดังกล่�วให้ผลผลิตที่ยังตำ่�กว่� 

ค่�เฉลีย่ปกตอิยูม่�ก ทัง้นี ้เพยีงเพญ็ และคณะ (2549) ร�ยง�น

ว่�ได้ทำ�ก�รสำ�รวจก�รผลิต ก�รตล�ด และประเมินคุณภ�พ 

ถั่วลิสง ในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง ในปี 2548-

2549 พบว่� ก�รปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้ง ถั่วลิสงมีศักยภ�พ 

ในก�รให้ผลผลิตนำ้�หนักแห้งสูงถึง 500 กก./ไร่ โดยเฉลี่ยอยู่

ระหว�่ง 250-350 กก./ไร่ และในฤดูฝนปี 2547 ถั่วให้ผลผลิต

ค่อนข้�งสูง เนื่องจ�กในฤดูปลูกฝนกระจ�ยตัวดีมีศักยภ�พ 

ในก�รให้ผลผลิตสูงถึง 400 กก./ไร่ โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่�ง 

200-300 กก./ไร่ รวมทั้งข้�วโพดข้�วเหนียวหลังน�ที่ปลูก 

ในปี 2554/255 ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 739  กก./ไร่ ยังคงถือว�่อยู่ 

ในเกณฑ์ทีต่ำ�่ ซึง่ กรมวชิ�ก�รเกษตร  (2555) ร�ยง�นว่�ข้�วโพด

ข้�วเหนียวพันธุ์สุโขทัย 1 ส�ม�รถให้นำ้�หนักฝักทั้งเปลือก 

ของฝักทั้งหมดได้ถึง 1,435 กิโลกรัม/ไร่ โดยส�ม�รถปลูก

ได้ทุกภ�คของประเทศ ปรับตัวได้ดีในสภ�พแวดล้อมต่�งๆ 

และให้ผลผลิตสูง มีรสช�ติดีกว่�พันธุ ์ที่เกษตรกรนิยมใช้

ปลูกกันในทุกสภ�พท้องที่ที่ทำ�ก�รทดลอง มีเสถียรภ�พ 

ในก�รให้ผลผลติทีด่ ีโดยจะให้ผลผลติทีส่งูขึน้ ถ้�ปลกูในสภ�พ

แวดล้อมที่ดี 

 3. ระบบข้�ว-ถั่วลิสง เป็นระบบก�รปลูกพืชที่มี 

แนวโน้มได้รบัก�รยอมรบั และขย�ยผลไปสูเ่กษตรกรกลุม่อืน่ๆ 

ที่มีเงื่อนไขสภ�พท�งก�ย ชีวภ�พของพื้นที่ เศรษฐกิจ 

และสังคม ที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ทดลอง เนื่องจ�กเป็นระบบ 

ที่เกษตรกรตัดสินใจร่วมดำ�เนินก�ร 2 ปี ติดต่อกัน ซึ่งถั่วลิสง 

ให้ค่� BCR เท่�กับ 3.0 และ 2.8 ในปี 2553/2554 และ 

2554/2555 ต�มลำ�ดับ ซึ่งม�กกว่�ข้�วโพดซึ่งให้ค่� BCR 

เท่�กับ 2.5 ในปี 2554/2555
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บทคัดย่อ

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ในอดีตเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรรายย่อยและพึ่งพาตนเองเป็นหลัก 

ต่อมารัฐบาลมีนโยบายการผลิตเพื่อการค้า ประกอบกับการเจริญเติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการท�าให้มีการเคลื่อน

ย้ายแรงงานออกนอกภาคการเกษตร ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงาน 

ที่เคลื่อนย้ายออก จากภาคสนามพบว่าขณะนี้มีการใช้เครื่องจักรกลหลากหลายชนิดและมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งจากการเพิ่มของ 

การใช้เครื่องจักรกลจะมีผลอะไรบางต่อการปลูกข้าว จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและประชุมกลุ่มพบว่า เครื่องจักรกล

ชนิดแรกที่เกษตรกรใช้เพื่อทุนแรงในการผลิตข้าวในปี พ.ศ.2520 คือ รถไถเดินตามและเครื่องสูบน�้า จากนั้นรถแทรกเตอร์ขนาด

ใหญ่เริ่มเข้ามาปรับพื้นที่นาในปี พ.ศ.2527 ในช่วงหลังปี พ.ศ.2538 หมู่บ้านในต�าบลโคกสีเริ่มมีการใช้รถเกี่ยวข้าว เครื่องนวดข้าว 

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องพ่นสารก�าจัดศัตรูพืช รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง และในปี พ.ศ.2553 เริ่มมีรถด�านาในหมู่บ้าน 

นอกจากนั้นการเข้ามาของเครื่องจักรกลเกษตรประกอบกับค่าแรงงานภาคการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยน 

การปลูกข้าวคือ การปลูกข้าวโดยใช้เครื่องจักรกลในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นเตรียมดินโดยใช้รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง 

การใช้รถด�านา การใช้เครื่องพ่นสารก�าจัดศัตรูพืช และการใช้รถเกี่ยวในการเก็บเกี่ยวจากการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตโดยใช้

วิธีการท�านาแบบเดิมและการท�านาแบบใหม่โดยใช้เครื่องจักรกลในการผลิต พบว่า การท�านาแบบการใช้เครื่องจักรกลในการผลิต

สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าการท�านาแบบดั้งเดิมที่ใช้แรงงานคนในการปักด�า โดยต้นทุนรวมเฉลี่ยของการท�านา

แบบใหม่ คือ การใช้เครื่องจักรกลเกษตร เท่ากับ 9.38 บาทต่อกิโลกรัมผลผลิต ส่วนต้นทุนรวมเฉลี่ยของการท�านาแบบเดิมที่ใช้

แรงงานคนในการปักด�า เท่ากับ 11.63 บาทต่อกิโลกรัมการผลิต

ค�าส�าคัญ : เลือกพื้นที่แบบเจาะจง / การเสวนากลุ่มเฉพาะ / การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง

ABSTRACT

 Northeast Thailand is the land of agriculture. In the past, most of the farmers were owners of the small farm and 

self-sufficiency. Recently, Thai government has trade policy. In addition, Thailand has rapidly growing industry and service, 

and both of them were affected on moving of agricultural labours. Therefore, the farmers have to use the technology 

and agricultural machines. Nowadays, rice field has increased quantity and type of agricultural machines. What are the 

effects of increasing quantity and type of agricultural machines. From the results of Semi-Structure and group interview 

methods, the 2 wheel tractors and water pump were the first machines that used for rice farming since 1977. After that, 

the big size of 4 wheel tractor came to the village for land gentrification in 1984. And in 1995, they applied combined 

harvester, thresher, lawn mower, sprayer, middle size of 4 wheel tractor and transplanter in 2010. These increased 
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the use of agricultural machines and increased the labour costs. These also change in pattern of rice cultivation. For 

example, the farmers used middle size of 4 wheel tractors for preparation, used transplanter for transplanting, used 

sprayer for pest control and used combined harvester for harvesting. Comparison of production costs between old and 

new practice found that the new practice has lower cost. The average total cost of the new practice was 9.38 baht/kg 

and the old practice was 11.36baht/kg.

Keywords : Purposive Sampling / Focus Group Discussion / Semi-Structure Interview : SSI

บทน�า

 พืน้ทีส่่วนใหญ่ของภาคตะวนัออก เฉยีงเหนอืเป็นพืน้ที่

อาศัยน�้าฝนเพื่อท�าการเกษตรและส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 

รายย่อย ในอดีตเกษตรกรพึ่งพาตนเองเป็นหลักพึ่งพา

เทคโนโลยีจากภายนอกน้อย (สุวิทย์. 2548) แต่ปัจจุบัน

ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป ็นการท�าการเกษตรเพื่อการ

ค้ารองรับความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตและ 

การบริการที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ 

เพื่อใช้ในการผลิต ท�าให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก

มากขึ้น เช่น การใช้ข้าวพันธุ์ใหม่ ปุ๋ยเคมี สารก�าจัดศัตรูพืช 

และเครื่องจักรกลการเกษตร (สุภาวดี. 2550) นอกจากนั้น 

การพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการยังส่งผลท�าให้เกิด

การขาดแรงงานในภาคเกษตร (Grandstaff el al. 2008) 

ประกอบกับเกษตรกรต้องการผลิตให้ทันเวลาเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตลาด จึงท�าให้กระบวนการผลิตข้าว

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยใช้แรงงานคนและสัตว์ เปลี่ยน

เป็นใช้เครื่องจักรกลเกษตรในทุกขั้นตอนการผลิต เช่น 

การใช้รถแทรกเตอร์ในการเตรียมดิน การใช้เครื่องด�านา 

ในการปลกู การใช้เครือ่งพ่นสารก�าจดัศตัรพูชืในการดแูลรกัษา 

และการใช้รถเกีย่วข้าวในการเกบ็เกีย่วผลผลติ (อจัฉรา. 2553) 

ซึ่งจากการส�ารวจภาคสนาม พบว่าขณะนี้มีการใช้เครื่องจักร

กลหลากหลายชนิดและมีปริมาณมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

รถแทรกเตอร์ขนาดกลางซึ่งมีการจดทะเบียนรถแทรกเตอร์

มากขึน้ทกุปี (กรมการขนส่งทางบก. 2555) ท�าให้เกดิประเดน็

ค�าถามว่า การเพิ่มของการใช้เครื่องจักรกลจะมีผลอะไรบ้าง 

ต่อการปลูกข้าว การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหา 

ความเปลีย่นแปลงของการใช้เครือ่งจกัรกลเกษตร ปัจจยัหลกั

ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง ตลอดจน

เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าว

แบบเดิมและแบบใหม่โดยมีสมมุติฐาน คือ การเปลี่ยนแปลง

ของรูปแบบการท�าการเกษตรโดยใช้เครื่องจักรกลเกษตร 

ในทุกขั้นตอนการผลิตมีผลเชิงบวกต่อต้นทุนการผลิต

วิธีการศึกษา

 การศึกษาครั้งนี้เลือกพื้นที่และกลุ ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกพื้นที่และ 

กลุ่มตัวอย่างโดยก�าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ

ศึกษาให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาหรือเรื่องที่ท�าการวิจัย 

(สิน. 2554) คือ เป็นพื้นที่มีการใช้เครื่องจักรกลเกษตรและ

มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�านา คือ พื้นที่ต�าบลโคกสี 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างประชากรในการศึกษาครั้งนี้ 

คือ เกษตรกรที่เป็นเจ้าของรถแทรกเตอร์ขนาดกลางทั้งหมด 

ในต�าบลจ�านวน 10 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นเกษตรกรที่ปลูก

ข้าวแบบใหม่ คือ ใช้เครื่องจักรกลในทุกขั้นตอนการผลิต 

การเกบ็ข้อมลูท�าโดยสมัภาษณ์กลุม่ (Group Interview) ซึง่เป็น 

การสนทนากลุ่มเล็กๆ ที่ใช้ผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มนั้นประมาณ 

8 -10 คน และ ใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงใน 

การสนทนา (นงนภัส. 2554) เพื่อให้ได้บริบทชุมชนและ 

การใช้เครื่องจักรกลเกษตร ส่วนการสัมภาษณ์ครัวเรือน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลการผลิตและต้นทุนการผลิต เก็บข้อมูล 

โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure 

Interview : SSI) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ 

เป็นการสนทนาแบบไม่ได้ตั้งค�าถามต่างๆ อย่างละเอียดไว้ 

ล่วงหน้า มีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์หรือกรอบประเด็น

ค�าถามไว้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ (สุจินต์ และสุเกสินี. 

2530) การสัมภาษณ์ระดับครัวเรือนได้สัมภาษณ์เกษตรกร 

ทีเ่ป็นเจ้าของรถแทรกเตอร์ขนาดกลางทัง้หมดในต�าบลจ�านวน 

10 รายที่ท�านาแบบใหม่ และสัมภาษณ์เกษตรกรที่ยังคง 

ปลูกข้าวแบบเดิมทั้งต�าบล จ�านวน 5 ราย
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 ข้อมลูทีไ่ด้จากการเกบ็รวมรวมข้อมลูถกูน�ามาวเิคราะห์

โดยการการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส�าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ

น�ามาวเิคราะห์ทางสถติ ิโดยค่าสถติทิีใ่ช้เป็นสถติเิชงิพรรณนา 

(Description) คือ ค่าเฉลี่ย (Mean)

ผลการศึกษา

 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) ผลของ 

การศกึษาถงึสภาพทัว่ไปของชมุชน  (2)  ผลของการเปลีย่นแปลง

ของการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว (3) ปัจจัยหลักที่มีผล

ต่อการตัดสินใจใช้รถแทรกเตอร์ ขนาดกลาง (4) ต้นทุนและ 

ผลตอบแทนของการปลูกข้าว

 1. สภาพทั่วไปของต�าบลโคกสี

  1.1 อาณาเขต

  ต�าบลโคกสี ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของอ�าเภอ

เมอืง จงัหวดัขอนแก่น ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 12 กโิลเมตร 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

  ร้อยละ 93 ของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ใช้ประโยชน์ 

ในการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง ส่วนที่ดอนใช้เป็นที่อยู่

อาศัยของประชากรในต�าบล

  1.3 ลักษณะดิน

  ดนิส่วนใหญ่เป็นดนิร่วนปนทราย สเีทาปนน�้าตาล

อ่อนและสีน�้าตาลปนแดงอ่อน ดินมีการระบายน�า้ค่อนข้างเลว

  1.4 ลักษณะทางชีวภาพ

  ต�าบลโคกสีเป็นที่ลุ่มมีคลองชลประทาน สามารถ

ท�าได้ทั้งนาปีนาปรังและปลูกผัก

 1.4.1 การปลูกข้าวนาปีเริ่มปลูกตั้งแต่

มิถุนายนพันธุ์ที่นิยมปลูกมาก คือ กข.6 และข้าวขาวดอกมะลิ 

105 ส่วนวิธีการปลูกเกษตรกรนิยมท�านาแบบหว่านเป็นส่วน

ใหญ่และเริ่มมีการท�านาด�าโดยใช้เครื่องด�านา การเก็บเกี่ยว

อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งเก็บ

ไว้บริโภคส่วนที่เหลือก็น�าออกจ�าหน่าย โดยจ�าหน่ายให้ศูนย์

ขยายพันธุ์พืชที่ 17 ขอนแก่นและโรงสีข้าวในตัวจังหวัด

 1.4.2 การปลูกข้าวนาปรังเริ่มปลูกตั้งแต่

เดอืนกมุภาพนัธ์และไปเกบ็เกีย่วในช่วงปลายเดอืนพฤษภาคม

พันธุ์ที่นิยมปลูกมาก คือ พันธุ์ชัยนาท (ปัจจุบันเริ่มมีการปลูก

ข้าวพันธุ์พิษณุโลก) วิธีการปลูกนิยมการท�านาแบบหว่าน

และแบบนาด�าโดยจ้างรถด�านาเช่นเดียวกับการปลูกข้าวนาปี

ผลผลิตทั้งหมดเกษตรกรจ�าหน่ายตามโรงสี 

 1.4.3 การปลูกผัก ผักที่นิยมปลูก เช่น 

หอมแบ่ง พริกหยวก มะเขือ กวางตุ้ง คะน้า คื่นไฉ่ ผักชี 

ถึงแม้พื้นที่ปลูกผักมีไม่มาก แต่ท�ารายได้ให้กับเกษตรกรมาก

ในแต่ละปี

 2. การเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องจักร กลเกษตร 

ในต�าบล การเปลีย่นแปลงการใช้เครือ่งจกัรกลเกษตรสามารถ

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

  2.1 ระยะที่ยั งไม ่มีการใช ้ เครื่ อง จักรกล

การเกษตรในช่วงก่อนปีพ.ศ.2520 ในต�าบลโคกสียังท�า

นาด�า โดยใช้แรงงานคนและแรงงานสัตว์เป็นหลักในการไถ 

เตรียมดิน ถอนกล้า ด�านา ใส่ปุ๋ย ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว 

ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 เพื่อบริโภค 

ในครัวเรือน และเหลือไว้ขายข้าวในช่วงที่จะต้องซื้อปุ๋ยเคมี 

ในระยะนี้ยังคงเป็นวิถีชุมชนที่มีการช่วยเหลือแลกเปลี่ยน

แรงงานกันในเครือญาติและคนในชุมชน

  2.2 ระยะที่มีการท�านาแบบใช้เครื่อง จักรกล 

ในบางกระบวนการผลิต หลังจากการสร้างคลองส่งน�้า

ชลประทานเสร็จในปีพ.ศ.2517 มีผลท�าให้เกษตรกรใน

ต�าบลโคกสีสามารถท�านาได้ทั้งนาปีและนาปรัง ต่อมา 

ในปีพ.ศ.2520 เริ่มมีผู ้น�ารถไถเดินตามเข้ามาใช้ในต�าบล 

ซึ่งรถไถเดินตามสามารถท�างานได้รวดเร็วกว่าการใช้แรงงาน

สัตว์ (แรงงานสัตว์สามารถไถนาได้ 1 ไร่/วัน แต่ถ้าใช้รถไถ 

เดินตามสามารถไถนาได้ 3-5 ไร่/วัน) และเริ่มมีการใช้เครื่อง

สูบน�้าในบริเวณที่คลองชลประทานไปถึงในการปลูกข้าว

นาปรัง หลังจากนั้นรถไถขนาดใหญ่ได้เข้ามาปรับพื้นที่ 

เพือ่ท�านาปรงัในปีพ.ศ.2527 ถงึแม้ว่าเกษตรกรมเีครือ่งจกัรกล 

ในการเตรียมดิน แต่ในการเก็บเกี่ยวและนวดข้าวยังคงใช้

แรงงานคนและยังมีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวอยู่ แต่ต่อ

มาเริ่มมีการจ้างแรงงานในการด�านาและการเกี่ยวเนื่องจาก

แรงงานหายากในปีพ.ศ.2528 เริ่มมีรถนวดข้าวเข้ามาให้ 

บริการในหมู่บ้านเนื่องจากแรงงานในการนวดข้าวขาดแคลน 

นอกจากนัน้การใช้รถนวดข้าวสามารถช่วยให้ท�างานได้รวดเรว็

กว่าการใช้แรงงานคน ต่อมาในปีพ.ศ.2538 เริ่มมีรถเกี่ยวข้าว

เข้ามารบัจ้างในหมูบ้่าน ท�าให้เกษตรกรเริม่หนัมาจ้างรถเกีย่ว

ข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง เนื่องจาก

เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาทเพื่อจ�าหน่ายไม่เก็บไว้บริโภค

ซึ่งการใช้รถเกี่ยวสามารถนวดข้าวออกมาเป็นข้าวเปลือก 

ท�าให้ไม่ต้องเสียเวลานวดข้าว สามารถส่งขายได้ทันทีหลัง 

การเก็บเกี่ยว การเข้ามาของรถเกี่ยวข้าวมีผลท�าให้การใช้
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บริการรถนวดข้าวลดจ�านวนลงนอกจากการปลูกข้าวแล้ว 

ในต�าบลโคกสี ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผัก และเริ่มมีปัญหา

เรื่องโรคและแมลงมากขึ้น ท�าให้เกษตรกรน�าเครื่องพ่น

สารก�าจัดศัตรูพืชแบบลากสายโดยใช้ต้นก�าลังจากรถไถ 

เดินตาม ในช่วงปีพ.ศ.2544 จึงมีการประยุกต์ใช้นาข้าว 

ต่อมาในปีพ.ศ.2548 นับเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง 

รูปแบบการปลูกข้าวในต�าบลเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่เดิม

เกษตรกรพยายามท�านาแบบหว่านเพราะค ่าแรงงาน 

ในการปักด�าเริ่มสูงขึ้น แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ เนื่องจาก

พืน้ทีน่าไม่เรยีบเสมอกนัทัง้แปลง ท�าให้ควบคมุระดบัน�า้ได้ไม่ดี 

เกดิปัญหาเรือ่งวชัพชื แต่หลงัจากการเข้ามาของรถแทรกเตอร์

ขนาดกลางซึ่งช่วยในการปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันทั้งแปลง

ท�าให้เกษตรกรสามารถท�านาหว่านได้ดีขึ้น และยังประหยัด 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนด�านา อย่างไรก็ตามการท�านาหว่าน

ยังต้องใช้สารควบคุมวัชพืช ท�าให้เริ่มมีการใช้เครื่องพ่น 

สารก�าจัดศัตรูพืชแบบสะพายหลังมาใช้ในการพ่นสารคุม

วัชพืช ในปีพ.ศ.2550 และ นปีพ.ศ.2551 เริ่มมีการใช้ 

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายตัดหญ้าบนคันนา โดยเกษตรกร

ให้เหตุผลว่า “ใช้ยาฆ่าหญ้ามากท�าให้หัวคันนาผุ ขี้เกียจซ่อม 

ตัดหญ้าเอาดีกว่า ไม่ต้องซ่อมคันนาบ่อย”

 2.3 ระยะที่ ใช ้เครื่องจักรกลการเกษตรทั้งหมด 

ในการปลูกข้าวจากเหตุผลที่ว่า การท�านาหว่านยังมีปัญหา

เรื่องการควบคุมและก�าจัดวัชพืชซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้

ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ท�าให้ในปี พ.ศ.2552 เกษตรกร

ในต�าบลโคกสีหันมาใช้รถด�านา ซึ่งนอกจากจะสามารถแก้

ปัญหาเรื่องวัชพืชได้แล้วยังสามารถแก้ปัญหาเรื่องค่าแรง 

ในการถอนกล้าและปักด�า ซึ่งปัจจุบันค่าถอนกล้ามัดละ 2 

บาท 50 สตางค์ และค่าแรงด�านาวันละ 300 บาทและจากการ 

ที่รถด�านาเข้ามาในหมู่บ้านท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการ 

ท�านาแบบใหม่ คือ การใช ้เครื่องจักรกลในการท�านา 

ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การเตรียมดินโดยใช้รถแทรกเตอร์

ขนาดกลาง การปักด�าโดยใช้เครือ่งด�านา การพ่นสารก�าจดัศตัรู

พืชโดยใช้เครื่องพ่นแบบลากสายและแบบสะพายหลัง การใส่

ปุย๋โดยใช้เครือ่งพ่นปุย๋ซึง่เข้ามาพร้อมกบัเครือ่งพ่นยา ไปจนถงึ

การใช้รถเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

การผลิตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่เริ่มมีรถแทรกเตอร์

ขนาดกลางเข้ามาในหมู่บ้าน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ารถแทรกเตอร์

ขนาดกลางเป็นเครื่องจักรกลที่มีผลเอื้อต่อการปรับเปลี่ยน

วิธีการท�านามาเป็นการท�านาโดยเครื่องจักรกล เพราะหลัง

จากการปรับพื้นที่นาแล้ว เกษตรกรสามารถใช้งานเครื่องจักร

กลชนิดอื่นๆ ได้สะดวกขึ้น เช่น ปรับพื้นที่ให้เรียบเพื่อให้ 

รถด�านาท�างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และขยายพื้นที่นา

และปรับคันนาเพื่อให้รถเกี่ยวท�างานได้สะดวกมากขึ้น

 3. ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการใช้รถแทรกเตอร์ขนาด

กลางจากการศึกษา พบว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

ใช้รถแทรกเตอรขนาดกลางของเกษตรกร คือ

  3.1 การขาดแคลนแรงงาน

  3.2 ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น

  3.3 ความสะดวกสบาย

  3.4 ประสิทธิภาพในการไถได้เร็วกว่าและไถ 

ได้ลึกกว่ารถไถเดินตาม

  3.5 ความปลอดภัยโดยช่วยลดการบาดเจ็บ 

จากการเหยียบหอยเชอรี่

  3.6 เครดิตจากทางบริษัทหรือธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์

  3.7 รายได้จากการรับจ้างไถที่นา

 4. ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว

 จากการเปรียบเทียบต้นทุนเฉลี่ยที่เป็นเงินสดและ

ต้นทุนเฉลี่ยที่ไม่เป็นเงินสด ของการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม 

(ใช้รถไถเดินตามในการเตรียมดินและใช้แรงงานคนใน

การด�านาและเก็บเกี่ยว) และแบบใหม่ (ใช้เครื่องจักรกลใน 

การเตรียมดิน ด�านาและเก็บเกี่ยว) พบว่า การปลูกข้าวแบบ

ดั้งเดิมมีต้นทุนเฉลี่ยที่เป็นเงินสดอยู่ 8.90 บาท/กิโลกรัม 

และต้นทุนเฉลี่ยที่ไม่เป็นเงินสดอยู่ที่ 2.73 บาท/กิโลกรัม 

ส่วนการปลูกข้าวแบบใหม่มีต้นทุนเฉลี่ยที่เป็นเงินสดอยู ่ 

8.60 บาท/กิโลกรัม และต้นทุนเฉลี่ยที่ไม่เป็นเงินสดอยู่ที่ 

0.78 บาท/กิโลกรัม ก�าไรสุทธิเฉลี่ยของการปลูกข้าวแบบเก่า 

อยู่ที่ 1.37 บาท/กิโลกรัม และก�าไรสุทธิเฉลี่ยของการปลูกข้าว 

แบบใหม่อยู่ที่ 3.6 บาทต่อกิโลกรัม ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบต้นทุนเฉลี่ยที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ต้นทุนเฉลี่ยรวม ผลตอบแทนเฉลี่ยและก�าไรสุทธิเฉลี่ยของ 

  การผลิตข้าวแบบเดิมและแบบใหม่

วิธีการปลูก ต้นทุนเฉลี่ยที่

เป็นเงินสด

(บาท/กก.)

ต้นทุนเฉลี่ยที่ไม่

เป็นเงินสด

(บาท/กก.)

ต้นทุนรวมเฉลี่ย

(บาท/กก.)

ส่วนเบี่ยง เบน

มาตร ฐาน (σ)

ราคาขาย

(บาท/กก.)

ก�าไรสุทธิ

เฉลี่ย

(บาท/กก.)

แบบเดิม 8.90 2.73 11.63 7.07 13.00 1.37

แบบใหม่ 8.60 0.78 9.38 7.45 13.00 3.62

วิจารณ์และสรุปผล

 จากการศึกษาการเข้ามาและการเปลี่ยนแปลงของ

การใช้เครื่องจักรกลเกษตรของต�าบลโคกสี เห็นได้ว่า การเข้า

มาของเครื่องจักรแต่ละชนิดมีสาเหตุมาจากการขาดแคลน

แรงงานในภาคเกษตร ยกตัวอย่างในปี พ.ศ.2523-2528 

มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท�างานในกรุงเทพมากขึ้น 

(กุลลักษณ์. 2536) ท�าให้เริ่มเกิดการขาดแคลนแรงงาน 

รถนวดข้าวจึงได้เข้ามามีบทบาทในการชดเชยแรงงานที่ 

ขาดไป การขาดแรงงานยงัส่งผลท�าให้อตัราค่าแรงงานในภาค

เกษตรปรบัตวัสงูขึน้อย่างรวดเรว็ซึง่ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง

การใช้เครื่องจักรกลเพื่อชดเชยแรงงานที่มีอัตราค่าจ้างที่

สูงขึ้น เช่น การจ้างรถด�านา เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการขาด

แรงงานและค่าแรงในการถอนกล้าและด�านา ที่เพิ่มขึ้นเป็น 

300 บาท ต่อวนั ส่วนการถอนกล้าคดิอตัราที ่2 บาท 50 สตางค์ 

ต่อ 1 มัด ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมาก หากเปรียบเทียบกับ 

การจ้างรถด�านาแล้ว การด�านาโดยใช้แรงงานคนมต้ีนทนุต่อไร่

ทีส่งูกว่า อกีทัง้การใช้เครือ่งจกัรกลเกษตรยงัเพิม่ความสะดวก

สบาย (สุภาวดี. 2539) และช่วยให้เกษตรกรสามารถท�างาน

ได้ทันต่อฤดูกาล สอดคล้องกับ (อรัญ. 2550) และ (Saglam 

and Akdemir. 2002)

 นอกจากนั้นการเข้ามาของเครื่องจักรกลยังมีผล

ท�าให้รูปแบบการท�านาและรูปแบบของแปลงนาเปลี่ยนไป 

(โสรัจจ์. 2552) ยกตัวอย่างเช่น รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง

สามารถปรับพื้นที่ให้มีความราบเรียบเสมอกัน โดยใช้ผาน

หน้าในการปรบัพืน้ทีแ่ละใช้ขลบุในการไถพรวนท�าให้สามารถ

ท�างานได้ 2 อย่างพร้อมกัน (Kurtay. 1984) ซึ่งรถไถเดินตาม

ไม่สามารถปรับพื้นที่ได้เนื่องจากมีก�าลังแรงม้าไม่เพียงพอที่

จะดันผ่านไถปรับพื้นที่ได้ (Isik. 1995) การปรับพื้นที่ให้มี 

ความเสมอท�าให้เกษตรกรสามารถท�านาแบบหว่านได้ ปัญหา

เรือ่งวชัพชืหลงัการหว่านข้าวมน้ีอยลงเนือ่งจากสามารถรกัษา

ระดบัน�า้ได้เสมอกนัทัง้แปลง ซึง่ช่วยให้ป้องกนัก�าจดัวชัพชืได้

ดีขึ้น อย่างไรก็ตามมีเกษตรกรบางรายที่มีความเป็นห่วงใน

เรื่องสุขภาพไม่อยากใช้สารเคมีมากเกินความจ�าเป็น ท�าให้

เกษตรกรตัดสินใจซื้อรถด�านาเพื่อใช้แทนวิธีการหว่านข้าว 

ที่ต้องฉีดยาคุมหญ้าหลังหว่านข้าว จากการเข้ามาของรถ

ด�านาท�าให้เกิดการท�านารูปแบบใหม่ คือ การใช้เครื่องจักร

กลทุกกระบวนการผลิต คือ การใช้รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง

ในการเตรียมด�า ใช้รถด�านาในการปักด�า การใช้เครื่องพ่น

สารจ�ากัดศัตรูพืช การใช้เครื่องพ่นปุ๋ย และการใช้รถเกี่ยวข้าว 

เป็นรูปแบบการผลิตที่เจ้าของนาไม่ต้องท�าเอง มีเพียงที่ดิน

และเงินทุนก็สามารถผลิตข้าวได้ และยังมีเวลาไปรับจ้างหรือ

ท�างานประจ�าได้อีกด้วย

 จากการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่าง

การปลูกข้าวในรูปแบบเก่า (ใช้รถไถเดินตามและใช้แรงงาน

คนในการปลูกและเก็บเกี่ยว) และรูปแบบใหม่ (ใช้เครื่องจักร

กลทั้งหมดในกระบวนการผลิต) เห็นได้ว่า การปลูกข้าวรูป

แบบใหม่มต้ีนทนุในการผลติน้อยกว่าการปลกูข้าวรปูแบบเก่า 

ซึ่งโดยต้นทุนการปลูกข้าวรูปแบบใหม่ต้นทุนการผลิตขึ้นอยู่

กับค่าน�้ามันเชื้อเพลิงเป็นหลัก ส่วนการปลูกข้าวรูปแบบเดิม

ขึ้นต้นทุนการผลิตขึ้นอยู่กับ ค่าแรงงานหลัก เกษตรกรส่วน

ใหญ่ไม่ได้คิดต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดที่เป็นค่าเสียโอกาสในการ

ประกอบกิจกรรมอื่น ท�าให้เกษตรกรยังคิดว่าการท�านาแบบ

เดมิยงัพอมกี�าไรแต่หากน�าค่าเสยีโอกาสมาคดิรวม พบว่าการ

ท�านาแบบเดิมนั้นเกษตรกรมีก�าไรสุทธิเฉลี่ยเพียง 1.37 บาท

ต่อกโิลกรมัผลผลติ ในขณะทีก่ารท�านาแบบใหม่มผีลก�าไรสทุธิ

เฉลีย่ 3.62  บาทต่อกโิลกรมัผลผลติ เหน็ได้ว่าราคาข้าวจะเป็น 
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ตัวก�าหนดความคุ้มค่าของการผลิต ถ้าหากราคาข้าวต�่ากว่า

กิโลกรัมละ 11.63 บาท เกษตรกรที่ปลูกข้าวในรูปแบบเดิม

จะตกอยู่ในสภาวะการผลิตที่ขาดทุนทันที แต่การปลูกข้าวรูป

แบบใหม่จะอยู่ในสภาวะการผลิตที่ขาดทุน ถ้าหากราคาข้าว

ต�า่กว่ากิโลกรัมละ 9.38 บาท

 อย่างไรก็ตามการปลูกโดยใช้เครื่องจักรกลในทุกขั้น

ตอนการผลิตเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน ซึ่งอนาคตปัจจัย

เรื่องพลังงานจะเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการตัดสินใจในการผลิต 

เนื่องจากค่าใช้จ่ายพลังงานในการผลิตจะสูงขึ้น

 การศึกษาในครั้งนี้ ใช ้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ

เจาะจง ซึ่งการเลือกตัวอย่างแบบนี้ท�าให้ประชากรกลุ่มอื่นๆ 

ทีไ่ม่สอดคล้องกบัเรือ่งวจิยัไม่ได้รบัเลอืกเป็นตวัแทน ท�าให้ผล

วิจัยสามารถสรุปต้นทุนการผลิตของประชากรเพียงบางส่วน

ของต�าบลเท่านั้น นอกจากนั้น

 ผู้วิจัยได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิต

ข้าวหอมมะลินาปีเพียงอย่างเดียว แต่ในต�าบลโคกสียังมี 

การปลกูข้าวนาปรงัซึง่เกษตรกรปลกูข้าวพนัธุช์ยันาท และข้าว

พนัธุพ์ษิณโุลกซึง่เป็นพนัธุข้์าวทีใ่ห้ผลผลติสงู หากมกีารศกึษา

เพิ่มเติมจะท�าให้ข้อมูลต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของ 

การผลิตข้าวในต�าบลโคกสีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณเกษตรกรต�าบลโคกสี อ�าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่นทกุท่านทีก่รณุาให้ความร่วมมอืในการวจิยัเป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ

 การทดสอบพันธุ์มันเทศเพื่อการบริโภคสดจ�านวน 14 สายพันธุ์ จากศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร ด�าเนินการในแปลงเกษตรกร

อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท�าการศึกษา 2 ครั้ง คือ เดือนกรกฎาคม 2552 และเดือนมิถุนายน 2553 วางแผน 

การทดลองแบบ RCB มี 3 ซ�้า 14 กรรมวิธี (สายพันธุ์) ผลการทดสอบ ปี 2552 เนื่องจาก ประสบปัญหาฝนตกชุกน�า้ท่วมขัง 

และมแีมลงศตัรพูชืด้วงงวงมนัเข้าท�าลาย จงึท�าให้ผลผลติไม่สมบรูณ์ และเมือ่วเิคราะห์ผลทางสถติ ิพบว่า น�า้หนกัผลผลติเฉลีย่รวมมี 

ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ โดยสายพันธุ์ Pro.No.65-16 ผลผลิตมีน�้าหนักเฉลี่ยรวมสูงสุด เท่ากับ 2,529.7 กิโลกรัม/

ไร่ รองลงมา คือ พันธุ์ พจ.292-15, Fm.37 Linindok3, T.101, พจ.226-31 และ พจ.166-5 ซึ่งมีน�้าหนักรวมเฉลี่ย เท่ากับ 2,326, 

2,296.3, 1,862, 1,619.8 และ 1,465.6 กิโลกรัม/ไร่ แต่พันธุ์ พจ.166-6, พจ.189-257 และพันธุ์ พจ.265-1 มีน�า้หนักเฉลี่ยรวม 

เท่ากับ 884.24, 772.99 และ 582.6 กิโลกรัม/ไร่ ตามล�าดับ น�้าหนักผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์เปรียบเทียบ พันธุ์แม่โจ้และพันธุ์ 

โอกุด คือ 908.8 และ 651.9 กิโลกรัม/ไร่ ตามล�าดับ และส�าหรับการเข้าท�าลายของด้วงงวงมันเทศ พบว่า สายพันธุ์ T.101 

มีการเข้าท�าลายน้อยที่สุด เท่ากับ 4.70 % แต่สายพันธุ์ พจ.292-15 พบการเข้าท�าลายสูงสุด เท่ากับ 57.56 % 

 ปี 2553 พบว่า น�้าหนักผลผลิตเฉลี่ยรวมมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ โดยพันธุ์ T.101 ผลผลิตมีน�า้หนักเฉลี่ย

รวมสูงสุด เท่ากับ 4,375.1 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมา คือ พันธุ์ พจ.227-6, Fm 37 Linindok3, พจ.292-15, พจ. 283-31 และพันธุ์ 

 Pro.No.65-16 ผลผลิตมีน�า้หนักเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4,128.4, 3,772.9, 3,338.3, 3,303.7 และ 2,665.4 กิโลกรัม/ไร่ ตามล�าดับ 

สูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ คือ พันธุ์โอกุด และพันธุ์แม่โจ้ ซึ่งผลผลิตมีน�า้หนักเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1,076.6 และ 745.7 กิโลกรัม/ไร่ 

ตามล�าดับ ส�าหรับการเข้าท�าลายของด้วงงวงมันเทศ พบว่า มีการเข้าท�าลายมากใน 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ พจ.292-15, พจ.283-31 

และ พจ.227- 6 เท่ากับ 28.52 %, 16.78%, 9.40 % ตามล�าดับ

 และผลการทดสอบความนิยมของผู้บริโภค พบว่า พันธุ์ พจ.265-1 ผู้บริโภคนิยมที่สุด เท่ากับ 23.07% รองลงมา คือ 

พันธุ์ พจ.290-9 เท่ากับ 15.38% 

ค�าส�าคัญ : มันเทศ / สายพันธุ์ / ด้วงงวงมันเทศ 

ABSTRACT

 Fresh consumption sweet potato 14 varieties from Phichit Horticultural Research Center with farmers of Nakhon 

Si Thammarat provinceto are test during June 2009 to june 2010. The experiment was used RCB with 3 replications. 

In 2009, however the product is not perfect due to flooding and insect destroyed. In 2009, the study found that the total 

weight was significant difference by Proc.No. 65-16 produced the highest average weight was 2,529.7 kg/rai, followed 

by the varieties, PJ.292-15, Fm.37 Linindok3, T.101, PJ.226-31 and PJ.166-5 were 2,326, 2,296.3, 1,862, 1,619.8 and 

1,465.6 kg/rai, respectively. However, PJ. 166-6, PJ.189-257 and PJ.265-1 were lowest of average weight of 884.2, 

772.9 and 582.7 kg/rai, respectively. The minimum damage from sweet potato weevil found in T.101 varieties (4.70%) 

and maximum damage was PJ.292-15 were (57.56%).
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 In 2010, the study found that the total weight was significant difference by T.101 produced the highest average 

weight 4,375.1 kg/rai and followed by varieties, PJ. 227-6, Fm 37 Linindok3, PJ. 292-15, PJ. 283-31 and Proc.No.65-16 

were 4,128.4, 3,772.9, 3,338.3, and 2,665.4 kg/rai, respectively Cylas formicarius F. damage was foung in PJ.292-15, 

PJ.283-31, and PJ.227-6 with 28.52%, 16.78%, and 9.40%, respectively.

 The results of the test the popularity of consumers found that most consumers were PJ.265-1 was 23.7% and 

followed by PJ.290-9 was 15.38%.

Keywords : Sweet Potato / Variety / Sweet Potato Weevil 

บทน�า 
 มันเทศเป็นพืชอาหารที่มีความส�าคัญเป็นอันดับ 

7 ของโลก รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด มันฝรั่ง ข้าวบาเลย์

และมันส�าปะหลัง มีถิ่นก�าเนิดในเขตร้อนแถบอเมริกา

กลางและอเมริกาใต้ มันเทศมีประโยชน์ในด้านการบริโภค 

ใช้เป็นอาหารของมนุษย์และอาหารสัตว์ได้ทั้งหัว เถา ใบ และ

ยอดอ่อน มีพื้นที่ปลูกมันเทศทั่วโลกประมาณ 55.35 ล้านไร่ 

ผลผลิตประมาณ 122.88 ล้านตัน โดยประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด 28.95 ล้านไร่ รองลงมา

เป็นอินโดนีเซีย ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูก 35,905 ไร่ ผลผลิต 

8,394 ตัน แหล่งปลูกที่ส�าคัญได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 

พิษณุโลก พิจิตร และกระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่บริโภค

โดยใช้ประกอบอาหารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

นอกจากจะบริโภคภายในประเทศแล้วมันเทศยังส่งออกไปยัง

สหรัฐและแคนาดา แต่พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกยังมีคุณภาพ

ต�่าไม่ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ต้องการ

มันเทศผิวสีแดง เนื้อสีเหลือง หัวค่อนข้างยาว ผิวเรียบ ขนาด

ของหัวเฉลี่ย กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร คุณภาพ

ในการประกอบอาหาร ได้แก่ เนื้อแน่น เนื้อเหนียวละเอียด 

มีเส้นใยน้อย เนื้อไม่เละ และมีรสหวาน ซึ่งผู้บริโภคแต่ละ

กลุ ่มมีความต้องการคุณลักษณะเฉพาะของพันธุ ์มันเทศ 

ประเทศไทยมีฐานพันธุกรรมมันเทศที่กว้าง ท�าให้เป็นประโยชน์ 

ในการพฒันาพนัธุใ์ห้เหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการ

ของผู้บริโภค (นรินทร์. 2546)

 ในอดีตที่ผ ่านมา กรมวิชาการเกษตรมีโครงการ

ปรับปรุงพันธุ ์มันเทศ และได้ออกพันธุ ์แนะน�าหลายพันธุ ์ 

เกษตรกรยังใช้ปลูกอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พันธุ์พิจิตร 1 ที่ได้

จากการผสมและคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่น คือ ผลผลิต

ต่อไร่สูง ปลูกได้ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน อายุการเก็บเกี่ยวสั้น 

เพียง 90 วัน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสายพันธุ์ ที่มีลักษณะดี

จากแปลงรวบรวมพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร จ�านวน 540 

สายพนัธุ ์เป็นพนัธุข์องประเทศไทย 375 พนัธุ ์และต่างประเทศ 

165 พันธุ์ จึงได้ท�าการน�าสายพันธุ์คัดไปปลูกในแหล่งต่างๆ 

ทัง้ในสภาพพืน้ทีแ่ละภมูอิากาศแตกต่างกนัออกไป เพือ่ทดสอบ

พันธุ์และการยอมรับของเกษตรกรส�าหรับการกระจายพันธุ์ดี 

สู่เกษตรกรต่อไป

วัตถุประสงค์

 เพือ่ทดสอบพนัธุม์นัเทศเพือ่การบรโิภคสด ทีเ่หมาะสม

กับพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีการศึกษา

 - วิธีการ

 น�ามันเทศที่ผ่านการคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์ 

มาปลูกทดสอบที่พื้นที่เกษตรกร อ�าเภอเมือง จังหวันครศรี-

ธรรมราช วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ�้า 14 กรรมวิธี 

(สายพันธุ์) ขนาดของแปลงย่อย 4 x 6 เมตร ระยะห่างระหว่าง

แปลงย่อย 1 เมตร ใช้ระยะปลูก 30 x 100 เซนติเมตร ยกร่อง 

4 ร่อง ขนาดสูง 25-30 เซนติเมตร ห่างกัน 1 เมตร ในแต่ละ

แปลงย่อยปลูกมันเทศหลุมละ 1 ยอด ห่างกัน 30 เซนติเมตร 

ได้ 20 ยอด/ร่อง รวม 80 ยอด/แปลงย่อย ก่อนปลูกรองพื้น

ด้วยปุ๋ยคอกอัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 

15-15-15 อตัรา 50 กโิลกรมัต่อไร่ จุม่ยอดมนัเทศโดยใช้คาร์โบ

ซัลแฟน อัตรา 30 ซีซี ต่อน�้า 20 ลิตร นาน 5 นาที เพื่อป้องกัน

ด้วงงวงมันเทศ และแมลงศัตรูอื่นๆ ก่อนปลูก ท�าการดูแล

รักษาโดยการให้น�้าในช่วงและพ่นสารเคมีป้องกันก�าจัดแมลง 

ตามความเหมาะสม ใส่ปุ ๋ยเคมีสูตร 14-14-21 พร้อมกับ 

การก�าจัดวัชพืชเมื่อปลูกมันเทศได้ 1 และ 2 เดือน อัตรา 

25 กิโลกรัมต่อครั้ง พร้อมท�าการตลบเถามันเทศเพื่อไม่ให้

ข้ามแปลง ท�าการเก็บเกี่ยวมันเทศเมื่อมีอายุ ได้ 4 เดือน
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โดยท�าการเก็บข้อมูลผลผลิตเฉพาะ 2 แถวกลาง ยกเว้น 

หัวท้าย รวม 36 ต้น 

 - อุปกรณ์

 1. มันเทศที่ผ ่านการผสมและคัดเลือกสายพันธุ ์ 

12 สายพันธ์ ได้แก่ พันธุ์เนื้อสีเหลือง ขาว ส้มและม่วงอย่างละ 

3 สายพันธุ์

 1.1 พจ. 265-1

 1.2 พจ. 226-31

 1.3 พจ. 166-6

 1.4 พจ. 166-5

 1.5 PROC NO 65-16

 1.6 FM 37 LININDOK-3

 1.7 T.101

 1.8 พจ. 283-31

 1.9 พจ. 227-6

 1.10 พจ. 189-257

 1.11 พจ. 290-9

 1.12 พจ. 292-15

 1.13 แม่โจ้ (เปรียบเทียบ)

 1.14 โอกุด (เปรียบเทียบ)

 2. ปุ๋ยอินทรีย์ มูลวัว

 3. ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 และสูตร 14-14-21

 4. สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก�าจัดศัตรูพืชคาร์โบ- 

ซัลแฟน

 5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว เช่นจอบ, บุ๋งกี่, 

ตะกล้า

 6. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่นสมุด, ดินสอ, ปากกา

 - การเก็บข้อมูล

 1. สภาพความสมบรูณ์ของดนิ ลกัษณะของดนิ ชดุดนิ

 2. ภูมิอากาศในในฤดูปลูก

 3. การเจริญเติบโตของแต่ละสายพันธุ์ โรคแมลง 

ที่พบ ความทนทานต่อสภาพพื้นที่

 4. ผลผลิต จ�านวนหัว น�า้หนักหัวต่อแปลงย่อย

 5. คุณภาพของหัว ขนาดหัว สีของผิว สีของเนื้อ

 6. คุณภาพของหัวเมื่อสุก เช่น ลักษณะเนื้อ เส้นใย 

ความหวาน และความนิยมของผู้บริโภค

ผลการศึกษา 

 ผลการทดสอบผลผลิตมันเทศเพื่อการบริโภคสด 

ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้พันธุ ์มันเทศจาก

ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร จ�านวน 14 สายพันธุ ์ คือพันธุ ์ 

พจ. 265-1, พจ. 226-31, พจ.166-6, พจ. 166-5, Proc. No. 

65-16,Fm 37 Linindok3, T.101, พจ. 283-31, พจ. 227-6, 

พจ. 189-257, พจ. 290-9, พจ. 292-15, แม่โจ้ (เปรียบเทียบ)

และพันธุ์ โอกุด (เปรียบเทียบ) โดยลักษณะดินเป็นดินร่วน 

ปริมาณน�้าฝน ปี 2552 รวม 2007.4 มิลลิเมตร และปี 2553 

รวม 2480.6 มิลลิเมตร ในปี 2552 ผลการทดลองปี 2552 พบ

ว่าน�้าหนักผลผลิตมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

โดยสายพันธุ์ Proc. No. 65-16 มีน�้าหนักเฉลี่ยรวมสูงสุด 

เท่ากับ 2,529.7 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมา คือ พันธุ์ พจ..292-15, 

Fm.37 Linindok3, T.101, พจ 226-31, และ พจ.166-5 ซึง่มนี�้า

หนักเฉลี่ยรวม เท่ากับ 2,326, 2,296.3, 1,862, 1,619.8 และ 

1465.6 กิโลกรัม/ไร่ แต่พันธุ์ พจ. 166-6, พจ.189-257 และ

พันธุ์ พจ. 265-1 มีน�้าหนักเฉลี่ยรวม เท่ากับ 884.24, 772.99 

และ 582.6 กิโลกรัม/ไร่ ตามล�าดับ น�้าหนักผลผลิตใกล้เคียง

กบัพนัธุเ์ปรยีบเทยีบ พนัธุแ์ม่โจ้และพนัธุโ์อกดุ คอื 908.8 และ 

651.9 กิโลกรัม/ไร่ ตามล�าดับ ส่วนพันธุ์ที่มีน�้าหนักเฉลี่ยรวม

น้อยที่สุดคือพันธุ์ พจ. 265-1 มีน�า้หนักหัวเฉลี่ยรวมเท่ากับ 

194.23 กิโลกรัม/ไร่

 น�้าหนักหัวใหญ่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ โดยพันธุ์ Proc. No. 6516 ให้น�้าหนักหัวใหญ่เฉลี่ย

สูงที่สุด เท่ากับ 1,684. กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาได้แก่พันธุ์ 

พจ. 292-15, Fm.37 Linindok3,T.101,พจ. 226-31, พจ. 290-9 

ซึ่งมีน�้าหนักหัวใหญ่เฉลี่ยเท่ากับ 1,288.9,1,279,1,076.5,1,

032.1,666.7 กิโลกรัม/ไร่ ตามล�าดับ ส่วนพันธุ์เปรียบเทียบ

พันธุ์โอกุดและพันธุ์แม่โจ้ มีค่าน�้าหนักเฉลี่ยหัวใหญ่ เท่ากับ 

385.2 และ 390.1 กโิลกรมั/ไร่ ตามล�าดบั และพนัธุท์ีใ่ห้น�า้หนกั

เฉลี่ยหัวใหญ่น้อยที่สุด คือพันธุ์ พจ. 265-1 ซึ่งมีน�้าหนักเฉลี่ย 

หัวใหญ่เท่ากับ 69.1 กิโลกรัม/ไร่ 

 น�้าหนักหัวกลาง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ยิ่งทางสถิติ โดยพันธุ์ พจ. 292-15 ให้น�า้หนักหัวกลางเฉลี่ย

มากที่สุด เท่ากับ 671.61 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาได้แก่พันธุ์ 

Fm. 37 Linindok3, พจ.166-5,T.101, พจ.290-9, และ Proc. 

No. 65-16 ซึ่งมีน�้าหนักหัวขนาดกลางเฉลี่ยเท่ากับ 513.58, 

444.4, 493.83, 434.57 และ 430.88 กิโลกรัม/ไร่ ตามล�าดับ 

ส่วนพันธุ์เปรียบเทียบ พันธุ์โอกุดและพันธุ์แม่โจ้ มีค่าน�้า
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หนักเฉลี่ยหัวกลาง เท่ากับ 182.72 และ 256.99 กิโลกรัม/ไร่ 

ตามล�าดบั และพนัธุท์ีใ่ห้ค่าเฉลีย่น�า้หนกัหวักลางน้อยทีส่ดุคอื

พันธุ์ พจ.265-1 มีน�า้หนักเฉลี่ยเท่ากับ 158.02 กิโลกรัม/ไร่ 

 น�้าหนักหัวเล็ก มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ยิ่งทางสถิติ โดยพันธุ์ Fm. 37 Linindok3 ให้ค่าน�้าหนัก

หัวเฉลี่ยหัวเล็กมากที่สุดเท่ากับ 503.70 กิโลกรัม/ไร่ รอง

ลงมาได้แก่พันธุ์ พจ.166-5, Proc.No.65-16, พจ. 227-6, 

พจ. 292-15 และพจ. 166-6 ซึ่งมีน�า้หนักเฉลี่ยหัวเล็กเท่ากับ 

449.38, 414.82, 395.06, 365.43 และ 360.49 กิโลกรัม/ไร่ 

ตามล�าดับ ส่วนพันธุ์เปรียบเทียบ พันธุ์โอกุด และพันธุ์แม่โจ้ 

มีค่าน�้าหนักเฉลี่ยหัวขนาดเล็กเท่ากับ 83.95 และ 261.73 

กิโลกรัม/ไร่ ตามล�าดับ

 จ�านวนหัวรวม พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี

นัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ โดยพันธุ์ Fm.37 Linindok3 ให้จ�านวน 

หัวเฉลี่ยรวมมากที่สุดเท่ากับ 20,691.4 หัว/ไร่ รองลงมา

คือ พจ. 292-15, Proc. No. 65-16, พจ. 166-5, T.101 และ

พันธุ์ พจ. 227-6 โดยมีจ�านวนหัวเฉลี่ยรวมเท่ากับ 20,246.6, 

19,851.8, 19,110.6, 16,839.6 และ 14,715.9 หัว/ไร่ ตาม

ล�าดับ ส่วนพันธุ ์เปรียบเทียบพันธุ ์โอกุด และพันธุ ์แม่โจ้ 

มีจ�านวนหัวเฉลี่ยรวมเท่ากับ 7,173.1 และ 3,210.3 หัว/ไร่ 

ส่วนพนัธุท์ีใ่ห้จ�านวนหวัเฉลีย่รวมน้อยทีส่ดุคอืพนัธุ ์พจ. 265-1 

มีจ�านวนหัวเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3,416.9 หัว/ไร่

 จ�านวนหัวใหญ่ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่าง

มีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ โดยพันธุ์ Proc. No. 65-16 มีจ�านวน

หัวใหญ่เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 8,444.4 หัว/ไร่ รองลงมา 

คือ พันธุ์ Fm. 37 Linindok3, พจ. 292-15, พจ. 226-31,T.101 

และพจ. 290-9 มีจ�านวนหัวใหญ่เฉลี่ยเท่ากับ 6,370.4, 

6,123.5, 5,086.4, 4,839.5 และ 3,654.3 หัว/ไร่ ตามล�าดับ 

ส่วนพันธุ์เปรียบเทียบพันธุ์โอกุด และพันธุ์แม่โจ้มีจ�านวนหัว

ใหญ่เฉลี่ยเท่ากับ 2,370.4 และ 740.7 หัว/ไร่ 

 จ�านวนหัวกลาง พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ 

อย่างมีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ โดยพันธุ์ที่มีจ�านวนหัวกลาง

เฉลี่ยมากที่สุด คือ พันธุ์ พจ. 292-15 มีจ�านวน 6,469.1 หัว/

ไร่ รองลงมาคือพันธุ์ พจ. 290-9, T.101, Fm. 37 Linindok3, 

พจ.166-5 และ Proc. No. 65-16 ซึ่งมีจ�านวนหัวกลางเฉลี่ย 

เท่ากับ 5,185.2, 4,790.1, 4,642, 4,543.2 และ 4,049.4 หัว/ไร่ 

ตามล�าดับ ส่วนพันธุ์เปรียบเทียบ พันธุ์โอกุดและพันธุ์แม่โจ้ 

มีจ�านวนหัวกลางเฉลี่ย เท่ากับ 1,987.7 และ 1,234.6 หัว/ไร่

 จ�านวนหัวเล็ก พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี

นัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ โดยพันธุ์ พจ. 166-5 มี จ�านวนหัวเล็ก 

เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 11,802 หัว/ไร่ รองลงมาคือ  Fm 37 

Linindok3, พจ. 227-6, พจ. 292-15, T.101 และ พจ. 166-6 

ซึ่งมีจ�านวนหัวเล็กเฉลี่ยเท่ากับ 9,679, 8,790, 7,654, 7,210 

และ 7,121 หวั/ไร่ ตามล�าดบั ส่วนพนัธุเ์ปรยีบเทยีบ พนัธุโ์อกดุ

และพนัธุแ์ม่โจ้ มจี�านวนหวัเฉลีย่เท่ากบั 2,815 และ 1,235 หวั/ไร่ 

ตามล�าดับ

 ผลการทดสอบปี 2553 พบว่าน�้าหนักรวม มีความ

แตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิโดยพนัธุ ์T.101 ให้น�้าหนกั

เฉลี่ยรวมสูงที่สุด เท่ากับ 4,375.1 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาได้แก่ 

พันธุ์ พจ.227-6, Fm 37 Linindok3, พจ 292-15, พจ. 283-31 

และพันธุ์ Proc. No. 65-16 ซึ่งมีน�้าหนักเฉลี่ยรวม เท่ากับ 

4,128.4, 3,772.9, 3,338.3, 3,303.7 และ 2,665.4 กโิลกรมั/ไร่ 

ตามล�าดับ โดยทุกพันธุ์ที่กล่าวมามีน�้าหนักรวมเฉลี่ยสูงกว่า

พนัธุเ์ปรยีบเทยีบ คอืพนัธุโ์อกดุ และพนัธุแ์ม่โจ้ ซึง่มค่ีาน�้าหนกั

เฉลี่ยรวมเท่ากับ 1,076.6 และ 745.8 กิโลกรัม/ไร่ ตามล�าดับ 

 น�า้หนักหัวใหญ่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติโดยพันธุ์ T.101 ให้น�้าหนักหัวใหญ่เฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 

3,150.4 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาได้แก่พันธุ์ Fm. 37 Linindok3, 

พจ. 283-31, พจ. 227-6, Proc. No. 6516 และ พจ. 292-15 

ซึ่งมีน�้าหนักหัวใหญ่เฉลี่ยเท่ากับ 2,824.7, 2,592.6, 2,563, 

2,107.4 และ 2,088.9 กโิลกรมั/ไร่ ตามล�าดบั ส่วนพนัธุเ์ปรยีบ

เทียบพันธุ์โอกุดและพันธุ์แม่โจ้ มีค่าน�้าหนักเฉลี่ยหัวใหญ่ 

เท่ากับ 730.9 และ 434.6 กิโลกรัม/ไร่

 น�้าหนักหัวกลาง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ โดยพันธุ์ พจ. 227-6 ให้น�้าหนักหัวกลางเฉลี่ยมาก

ที่สุด เท่ากับ 1,204.9 กิโลกรัม/ไร่ แต่ไม่ต่างทางสถิติกับพันธุ์ 

Proc. No. 65-16 ซึ่งมีน�้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 1,165.4 กิโลกรัม/

ไร่ รองลงมาได้แก่พันธุ์ T. 101, พจ. 292-15, พจ. 166-5 

และ พจ 283-31 ซึ่งมีน�้าหนักหัวขนาดกลางเฉลี่ยเท่ากับ 

987.7, 854.3, 730.9 และ 518.5 กิโลกรัม/ไร่ ตามล�าดับ 

ส่วนพันธุ์เปรียบเทียบ พันธุ์โอกุดและพันธุ์แม่โจ้ มีค่าน�้าหนัก

เฉลี่ยหัวกลาง เท่ากับ 232.1 และ 163 กิโลกรัม/ไร่ ตามล�าดับ

 น�้าหนักหัวเล็ก มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ โดยพันธุ์ พจ. 166-5 ให้ค่าน�า้หนักหัวเฉลี่ยหัวเล็ก

มากที่สุดเท่ากับ 918.52 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาได้แก่พันธุ์ 

Proc. No. 65-16, Fm. 37 Linindok3, พจ 292-15, พจ. 227-6  

และ พจ. 166-6 ซึ่งมีน�้าหนักเฉลี่ยหัวเล็กเท่ากับ 607.41, 
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513.58, 395.06, 360.50 และ 311.11 กิโลกรัม/ไร่ ตามล�าดับ 

ส่วนพันธุ์เปรียบเทียบ พันธุ์โอกุด และพันธุ์แม่โจ้ มีค่าน�า้หนัก

เฉลี่ยหัวขนาดเล็กเท่ากับ 113.58 และ 148.1 กิโลกรัม/ไร่ 

ตามล�าดับ 

 จ�านวนหัวรวม พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยพันธุ์ พจ. 166-5 ให้จ�านวนหัวเฉลี่ย

รวมมากที่สุด เท่ากับ 49,283 หัว/ไร่ รองลงมาคือ Proc. No. 

65-16, พจ. 227-6, พจ. 292-15, T.101 และพันธุ์ พจ. 283-

31 โดยมีจ�านวนหัวเฉลี่ยรวม เท่ากับ 38,679.7, 35,309.1, 

31,456.7, 23,953.8 และ 19,409.8 หัว/ไร่ ตามล�าดับ 

ส่วนพันธุ์เปรียบเทียบพันธุ์โอกุด และพันธุ์แม่โจ้ มีจ�านวนหัว

เฉลี่ยรวมเท่ากับ 7,655.2 และ 9,728.5 หัว/ไร่ 

 จ�านวนหัวใหญ่ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยพันธุ์ พจ. 227-6 มีจ�านวนหัวใหญ่

เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 10,716.1 หัว/ไร่ รองลงมาคือ พันธุ์ 

พจ. 292-15, พจ. 283-31, T.101, Proc. No. 65-16 และ 

Fm.37 Linindok3 มีจ�านวนหัวใหญ่เฉลี่ยเท่ากับ 9,382.7, 

8,841.8, 8,098.8, 7,061.7 และ 6,567 หัว/ไร่ ตามล�าดับ ส่วน

พันธุ์เปรียบเทียบพันธุ์โอกุด และพันธุ์แม่โจ้มีจ�านวนหัวใหญ่ 

เฉลี่ยเท่ากับ 2,864.2 และ 1,481.5 หัว/ไร่ ตามล�าดับ 

 จ�านวนหวักลาง พบว่ามคีวามแตกต่างทางสถติอิย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติ ิโดยพนัธุท์ีม่จี�านวนหวักลางเฉลีย่มากทีส่ดุ 

คือ พันธุ์ พจ. 227-6 มีจ�านวน 13,679 หัว/ไร่ แต่ไม่ต่างทาง

สถิติกับพันธุ์ Proc. No. 65-16 และ พจ.166-5 ซึ่งมีจ�านวน

หวัเฉลีย่เท่ากบั 12,840,11,160 กโิลกรมั/ไร่ รองลงมาคอืพนัธุ์ 

พจ. 292-15, T.101 และ พจ. 283-31 ซึ่งมีจ�านวนหัวกลาง

เฉลี่ย เท่ากับ 10,469, 9,185 และ 5,432 หัว/ไร่ ตามล�าดับ 

ส่วนพันธุ์เปรียบเทียบ พันธุ์โอกุดและพันธุ์แม่โจ้ มีจ�านวนหัว

กลางเฉลี่ย เท่ากับ 2,519 และ 2,519 หัว/ไร่ 

 จ�านวนหัวเล็ก พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่าง

มีนัยส�าคัญยิ่งทางสถิติ โดยพันธุ์ พจ. 166-5 มีจ�านวนหัว

เล็กเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 36,000 หัว/ไร่ รองลงมาคือ 

Proc. No. 65-16, พจ. 292-15, พจ. 227-6, พจ. 166-6 และ 

T.101 ซึง่มจี�านวนหวัเลก็เฉลีย่เท่ากบั 18,778, 11,605, 10,914, 

8,988 และ 6,469 หัว/ไร่ ตามล�าดับ ส่วนพันธุ์เปรียบเทียบ 

พันธุ์โอกุดและพันธุ์แม่โจ้มีจ�านวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 2,272 และ 

5,728 หัว/ไร่ตามล�าดับ ผลผลิตที่โรคแมลงท�าลาย 

 ผลการทดสอบพบว่าในปี 2552 พบว่ามีด้วงงวง

มันเทศเข้าท�าลายผลผลิตโดยตัวอ่อนเข้าไปกัดกินเนื้อภายใน

ท�าให้สูญเสียคุณภาพ โดยพันธุ์ T.101 มีโรคแมลงท�าลาย 

น้อยที่สุด จ�านวน 4.70 % รองลงมาคือ พันธุ์พจ. 290-9, 

พจ. 283-31, Fm. 37 Linindok3 และ พจ.227-6 ซึ่งมีโรค

แมลงท�าลาย 12.70,13.74,18.14 และ 18.44 % ตามล�าดับ 

ส่วนพันธุ์ที่มีโรคและแมลงท�าลายมากที่สุด คือพันธุ์ พจ. 292-

15 มีโรคและแมลงท�าลายเท่ากับ 57.56 % และในปี 2553 

ผลผลติมโีรคและแมลงเข้าท�าลายน้อย โดยม ีแมลงเข้าท�าลาย 

6 พันธุ ์ โดยมีพันธุ ์พจ. 292-15 มีแมลงท�าลายมากที่สุด 

เท่ากับ 28.52 % รองลงมาคือ พันธุ์ พจ. 283-31, พจ. 227-6 

ซึ่งมีโรคแมลงท�าลายเท่ากับ 16.78, 9.40 % ตามล�าดับ

 คุณภาพของหัวมันเทศหลังจากนึ่งและความนิยม 

ของผู้บริโภคพบว่า 

 1. ลักษณะเนื้อ 

  - ความแขง็ พบว่าพนัธุแ์ม่โจ้ ซึง่เป็นพนัธุเ์ปรยีบ

เทียบมีเนื้อแข็งที่สุด เท่ากับ 100% 

  - ความร่วนซุย พบว่าพันธุ์พจ. 226-31 มีความ

ร่วนซุยมากที่สุด เท่ากับ 69.23% 

  - ความเหนียวแน่น พบว่าพันธุ ์พจ. 227-6 

มีความเหนียวแน่น มากที่สุด เท่ากับ 92.30% 

  - ความอ่อนนุม่ พบว่าพนัธุ ์T.101 มคีวามอ่อนนุม่ 

มากที่สุด เท่ากับ 61.53% 

  - ความแฉะ พบว่าพันธุ์พจ. 227-6 มีความแฉะ 

มากที่สุด เท่ากับ 46.15% 

 2. เส้นใย 

  - เส้นใยน้อย พบว่าพนัธุ ์T.101 มเีส้นใยน้อยมาก

ที่สุด เท่ากับ 84.61% 

  - เส้นใยปานกลาง พบว่าพันธุ์ แม่โจ้ มีเส้นใย 

ปานกลางมากที่สุด เท่ากับ 53.84% 

  - เส้นใยมาก พบว่าพนัธุ ์พจ. 166-6 มเีส้นใยมาก

ที่สุด เท่ากับ 84.61% 

 3. ความหวาน 

   -  ไม่หวาน พบว่าพันธุ์ พจ. 283-31 และพันธุ์ 

โอกุด ไม่หวานมากที่สุด เท่ากับ 69.23% 

   -  หวานเล็กน้อยพบว่าพันธุ์ พจ.189-257 และ

พจ. 290-9 หวานเล็กน้อยมากที่สุด เท่ากับ 61.53% 

   -  หวานปานกลาง พบว่าพันธุ์ Proc. No. 65-16 

หวานปานกลางมากที่สุด เท่ากับ 61.53% 

   -  หวานมากพบว่าพนัธุ ์พจ. 265-1 และพจ. 166-5 

หวานมากที่สุด เท่ากับ 7.69%
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 4. คุณภาพของหัวมันเทศหลังจากนึ่งและความนิยม

ของผู้บริโภค

   -  ไม่นิยม พบว่าพันธุ์ แม่โจ้ ไม่นิยมมากที่สุด 

เท่ากับ 84.61% 

   -  นิยมเล็กน้อย พบว่าพันธุ์ พจ. 227-6 และพจ.

189-257 นิยมเล็กน้อยมากที่สุด เท่ากับ 46.15% 

   -  นิยมปานกลาง พบว่าพันธุ์ Proc. No. 65-16 

นิยมปานกลางมากที่สุด เท่ากับ 53.84% 

   -  นยิมปานมาก พบว่าพนัธุ ์T.101 นยิมมากทีส่ดุ 

เท่ากับ 76.92% 

   -  นยิมมากทีส่ดุ พบว่าพนัธุ ์พจ. 265-1 นยิมมาก

ที่สุด เท่ากับ 23.07%

ตารางที่ 1 แสดงน�้าหนักหัวของมันเทศ ปี 2552

พันธุ์
น้�าหนักหัว (กิโลกรัม/ไร่)

หัวใหญ่ หัวกลาง หัวเล็ก เฉลี่ย

  1. พจ. 283-31  469.10 dc  266.67 d  241.98 d  325.91 dc

  2. พจ. 265-1  69.10 e  158.02 d  355.55 bdac  194.23 e

  3. พจ. 166-6  261.70 de  261.85 d  360.49 bac  294.69 de

  4. พจ. 227-6  321.00 de  286.42 cd  395.06 dac  334.16 dc

  5. พจ. 226-31  1,032.10 b  232.10 d  355.56b dac  539.92 c

  6. พจ. 189-257  286.40 de  214.98 d  271.61 dc  266.67 e

  7. พจ. 290-9  666.70 c  434.57 cb  320.99 bdc  474.08 d

  8. พจ. 166-5  572.80 de  444.44 b  449.38 ba  488.89 dc

  9. PROC No. 65-16  1,684.00 a  430.88 cb  414.82 bac  843.22 a

 10. พจ. 292-15  1,288.90 b  671.61 a  365.43 bdac  775.31 b

 11. โอกุด  385.20 ce  182.72 d  83.95 e  217.28 e

 12. T.101  1,076.50 b  439.83 b  345.68 bdac  638.68 b

 13. FM37 LININDOK-3  1,279.00 b  513.58 b  503.70 a  765.43 b

 14. แม่โจ้  390.10 dce  256.99 d  261.73 dc  302.95 de

 CV (%)  25.01  24.18  24.89  22.50
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 ตารางที ่2 แสดงน�า้หนักหัวของมันเทศ ปี 2553

วิจารณ์และสรุปผล 

 จากผลการทดสอบผลผลิตมันเทศเพื่อบริโภคสด 

ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่ท�าการปลกูในพืน้ทีน่าหลงั

เก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่แปลงเกษตรกร พบว่าพันธุ์มันเทศที่ให้

ผลผลิตสูง มีปริมาณหัวใหญ่มาก ทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ในพื้นที่ ลักษณะคุณภาพเนื้อสีส้ม ซึ่งจะมีสาร Carotenoid สูง 

เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในพื้นที่ คือ พันธุ์ 

T.101 รองลงมาคือพันธุ์ Fm.37 Linindok3, และ Proc. No. 

6516 ส่วนพันธุ์ พจ. 292-15 ให้ผลผลิตสูงเป็นที่นิยมของ 

ผูบ้รโิภคแต่ไม่ต้านทานต่อด้วงงวงมนัเทศ ซึง่เป็นศตัรทูีส่�าคญั

ในพืน้ที ่จงึไม่แนะน�า และไม่ควรปลกูมนัเทศในฤดฝูนเนือ่งจาก

จะท�าให้การลงหัวไม่ดี 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานทดสอบนีจ้ะประสบผลส�าเรจ็ไม่ได้เลยหากมไิด้เกษตร

ผู้เข้าร่วมโครงการ นางล�ายอง โชติพันธ์ จึงขอขอบพระคุณ 

เป็นอย่างสูง

พันธุ์
(น�้าหนักหัว/ไร่)

หัวใหญ่ หัวกลาง หัวเล็ก รวม

 1. พจ. 283-31 2,592.60 b 518.50 ed 192.59 j 3,303.7 b

 2. พจ. 265-1 498.80 ed 123.50 f 44.44 def 666.74 d

 3. พจ. 166-6 701.20 be 459.30 cde 311.11 de 1,471.6 c

 4. พจ. 227-6 2,563.00 b 1,204.90 a 360.50 fgh 4,128.4 a

 5. พจ. 226-31 834.60 d 429.60 cde 227.16 efg 1,491.4 bc

 6. พจ. 189-257 409.90 ed 202.50 edf 281.48 hi 893.88 d

 7. พจ. 290-9 780.20 d 414.80 cde 177.78 a 1,372.8 c

 8. พจ. 166-5 237.00 e 730.90 bc 918.52 a 1,886.4 c

 9. PROC No. 65-16 2,107.40 c 1,165.40 a 607.41 b 2,665.4 bc

 10. พจ. 292-15 2,088.90 c 854.3 b 395.06 d 3,338.3 b

 11. T.101 3,150.40 a 987.7 bc 237.04 fgh 4,375.1 a

 12. FM37 LININDOK-3 2,824.70 ab 434.60 cde 513.58 c 3,772.9 b

 13. โอกุด 730.90 ed 232.10 def 113.58 ij 1,076.6 c

 14. แม่โจ้ 434.60 ed 163.00 ef 148.15 hi 745.7d

 CV (%) 18.44 30.66 15.96 19.98
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การลดการเน่าเสียจากเชื้อราในพริกหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้เกลือของกรดอินทรีย์

Decreasing of Postharvest Fungal Rotting in Chilli by Organic Acid Salts
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บทคัดย่อ
 ในการวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อราในพริกและผลิตภัณฑ์จากพริกจ�านวน 6 ชนิด ชนิดละ 10 ตัวอย่าง ได้แก่ พริกสด 

พริกแห้ง พริกป่นหยาบ พริกป่นละเอียด น�า้พริกแกงเผ็ด และน�้าพริกแกงส้มพบว่าพริกสดมีการปนเปื้อนเชื้อรามากถึงร้อยละ 

90.9 และพริกแห้งมีการปนเปื้อนเชื้อราร้อยละ 79.9 ส่วนในพริกป่นหยาบ พริกป่นละเอียด น�้าพริกแกงเผ็ด และน�้าพริกแกงส้ม 

พบการปนเปื้อนน้อย (น้อยกว่า 10 ถึง 4.8×102 CFU ต่อกรัม) และได้แยกเชื้อราจ�านวน 135 ไอโซเลต มาท�าการจ�าแนกชนิด 

เชื้อราที่พบมีหลายสกุลได้แก่ Aspergillus, Alternaria, Penicillium, Fusarium และ Cladosporium เชื้อราที่พบมากที่สุดคือ 

Aspergillus โดยพบมากถงึร้อยละ 84.4 ของจ�านวนไอโซเลตของเชือ้ราทีแ่ยกได้ทัง้หมด การหาค่าความเข้มข้นในการยบัยัง้ต�่าสดุ 

(Minimum Inhibitory Concentration, MIC) ของเกลอืของกรดอนิทรย์ีได้แก่ โพแทสเซยีมซอร์เบต โซเดยีมเบนโซเอตและแคลเซยีม

โพรพิโอเนตต่อการยับยั้งการเจริญของ Aspergillus Flavus TISTR 3041, Aspergillus Flavus B3DG ที่แยกได้จากพริกป่นหยาบ 

Aspergillus Parasiticus TISTR 3276 และ Aspergillus Parasiticus C5PD ที่แยกได้จากพริกแห้งในอาหารพริกจ�าลองที่ระดับ 

Water Activity (a
w
) 0.85, 0.90 และ 0.95 และระดับ pH 5.0 และ 5.5 พบว่าที่สภาวะ a

w
 และ pH เดียวกัน โพแทสเซียมซอร์เบต 

มีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาคือ โซเดียมเบนโซเอตและแคลเซียมโพรพิโอเนต และยังพบว่า A.Parasiticus มีความต้านทาน

ต่อการถูกยับยั้งโดยเกลือของกรดอินทรีย์ทั้ง 3 ชนิดได้ดีกว่า A. Flavus และเมื่อพิจารณาผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อราแต่ละ

สายพันธุ์โดยเกลือของกรดอินทรีย์แต่ละชนิดพบว่า ที่ระดับ pH เดียวกันค่า MIC ที่ a
w
 0.85 มีค่าน้อยกว่าค่า MIC ที่ระดับ a

w
 0.90 

และ 0.95 ส่วนในสภาวะ aw เดียวกันพบว่าค่า MIC ที่ pH 5.0 มีค่าน้อยกว่าค่า MIC ที่ pH 5.5 จากนั้นจึงได้ศึกษาผลของ

โพแทสเซยีมซอร์เบต (54 และ 81 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร) ต่อการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราทัง้ 4 สายพนัธุบ์นพรกิสดทีเ่กบ็ทีอ่ณุหภมูิ 

30 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ์ร้อยละ 95 พบว่าความเข้มข้นทีเ่พิม่ขึน้ของโพแทสเซยีมซอร์เบตซึง่ใช้จุม่พรกิสดท�าให้การเจรญิ 

ของ A.Flavus และ A.Parasiticus ลดลงบนพรกิหลงัเกบ็ไว้  7 วนั ความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซยีมซอร์เบตทีม่ปีระสทิธภิาพ

ที่สุดคือที่ระดับความเข้มข้น 81 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยสามารถลดการเจริญของเชื้อราบนพริกลงเหลือร้อยละ 60.86-63.15 

ค�าส�าคัญ : Aspergillus Flavus / Aspergillus Parasiticus / พริก / โพแทสเซียมซอร์เบต 

ABSTRACT

 Chilli and chilli products (10 samples each) including whole fresh chilli fruits, whole dried chilli fruits, coarse 

ground chilli, fine ground chilli, hot chilli paste and sour chilli paste were collected for fungal contamination analysis. 

Whole fresh chilli fruit samples (90.9%) were highly contaminated with mold, whereas whole dried chilli samples had 

lower mold contamination (79.9%). All ground chilli and chilli paste samples had less fungal contamination with total 

yeast and mold counts of less than 10 to 4.8×102 CFU/g. Some molds isolated from these samples (135 isolates) were 

identified. They were found to be Aspergillus, Alternaria, Penicillium, Fusarium and Cladosporium. The most predominant 

mold was Aspergillus (84.4% of total isolates). Minimum inhibitory concentration (MIC) of potassium sorbate, sodium 
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benzoate and calcium propionate against A.Flavus TISTR 3041, A.Flavus B3DG isolated from coarse ground chilli, A. 

parasiticus TISTR 3276 and A.Parasiticus C5PD isolated from dried chilli in Chilli Model Agar (CMA) at a
w
 0.85, 0.90 

and 0.95, and at pH 5.0 and 5.5 were determined. At the same aw and pH levels, potassium sorbate was the most 

effective to inhibit these mold species, followed by sodium benzoate and calcium propionate. A.Parasiticus was more 

resistant to these organic acid salts than A.Flavus. Considering the effect of each organic acid salt to inhibit growth of 

each mold strain, the MIC values at a
w
 0.85 was less than the MIC values at a

w
 0.90 and 0.95 at the same pH level. At 

the same a
w
 level, the MIC values at pH 5.0 was less than the MIC values at pH 5.5. Then, effect of potassium sorbate 

(54 and 81 mg/ml) on growth inhibition of these four mold strains on fresh chilli fruits stored at 30°C and 95% relative 

humidity was studied. Increasing the concentration of potassium sorbate used for chilli dip resulted in decreasing growth 

of both mold strains (A.Flavus and A.Parasiticus) on chilli fruits after 7-day storage. The most effective concentration of 

potassium sorbate to decrease the growth of all mold species tested was 81 mg/ml which was able to reduce fungal 

growth down to 60.86-63.15%.

Keywords : Aspergillus Flavus / Aspergillus Parasiticus / Chilli / Potassium Sorbate

บทน�า

 พริกเป็นหนึ่งในเครื่องเทศหลายชนิดที่มัก จะนิยมใช้

เตมิลงในอาหารเพือ่เพิม่ส ีกลิน่และรสชาต ิพรกิ (Chilli  Pepper) 

เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Solanaceae สกุล Capsicum มีถิ่นก�าเนิด

อยู่ในอเมริกาเขตร้อน พริกส่วนใหญ่ที่เพาะปลูกเพื่อจ�าหน่าย

เป็นพริกสปีชีส์ Capsicum Annuum (Shiva KN. 2008) 

การปนเป้ือนของเชือ้ราในพรกิอาจจะเกดิขึน้ได้ในขัน้ตอนใด ๆ  

ของกระบวนการผลิตตั้งแต่ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว โรคที่

เกดิจากเชือ้ราในแปลงเพาะปลกูพรกิ อาจปนเป้ือนไปสูผ่ลพรกิ

ที่จะเก็บเกี่ยว เชื้อราเหล่านี้ท�าให้พริกเน่าเสียซึ่งจะท�าให้เกิด

ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิรวมทัง้ท�าให้เกดิความไม่ปลอดภยั

ต่อผูบ้รโิภค มรีายงานการปนเป้ือนของเชือ้ราในพรกิแดงจาก

ประเทศอเมริกาและอินเดีย โดยพบ Storage Fungi ได้แก่ 

Aspergillus Glaucus, Aspergillus Candidus, Aspergillus 

Flavus และ Aspergillus Ochraceus เชือ้ราทีป่นเป้ือนในพรกิ

แดงจากประเทศอเมริกา 13 ตัวอย่าง มีจ�านวนเฉลี่ย 1.6×103 

CFU/g ส่วนในพริกแดงจากประเทศอินเดีย 6 ตัวอย่างมี

ปริมาณการปนเปื้อนเชื้อราเฉลี่ย 7.9×104 CFU/g นอกจาก

นี้ยังพบสารพิษอะฟลาทอกซิน บี 1 จากเชื้อราในพริกจาก 

ประเทศตุรกีอีกด้วย (Aydin A. 2007) ดังนั้นจึงควรหาวิธี

ควบคุมการเจริญของเชื้อราในพริกและผลิตภัณฑ์จากพริก

 การใช้กรดอ่อนและเกลอืของกรดอ่อนเป็นวธิหีนึง่ทีใ่ช้

ในการควบคุมการเจริญของเชื้อราในผลิตผลทางการเกษตร

หลังเก็บเกี่ยว เกลือของกรดอ่อนที่นิยมน�ามาใช้ในอาหาร 

ได้แก่ โพแทสเซยีมซอร์เบต โซเดยีมเบนโซเอต และแคลเซยีม

โพรพิโอเนต โพแทสเซียมซอร์เบตมีสมบัติในการยับยั้ง 

การเจริญของจุลินทรีย์ได้ดี (Stopforth JD. 2005).ซอร์เบต 

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราและยีสต์ 

มีรายงานว่าโพแทสเซียมซอร์เบตมีประสิทธิภาพในการ

ควบคุมการเจริญของเชื้อราในผลิตผลทางการเกษตร เช่น  

Penicillium Digitatum ในผลไม้ตระกูลส้ม (Smilanick JL. 

2008) โซเดียมเบนโซเอตยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้ดี 

ที่ระดับพีเอชต�่า และไม่มีประสิทธิภาพที่พีเอชเป็นกลาง 

(Jay JM. 2005). โซเดียมเบนโซเอตมีประสิทธิภาพใน 

การยับยั้งการเจริญของเชื้อราหลายชนิด ได้แก่ P. Digitatum 

และ Penicillium Italicum (Valencia-Chamorro SA. 2009). 

กรดโพรพโิอนกิและเกลอืของกรดโพรพโิอนกิ นยิมใช้เป็นสาร

ต้านการเจริญของเชื้อราในขนมปัง เค้ก เนยแข็งบางชนิดและ

อาหารชนิดอื่นๆ ค่า pKa ของกรดโพรพิโอนิก เท่ากับ 4.87 

และที่ pH 4.0 ร้อยละ 88 ของสารนี้จะอยู่ในรูปที่ไม่แตกตัว 

ที่ pH 6.0 จะมีสารประกอบนี้เพียงร้อยละ 6.7 ที่อยู่ในรูปที่ไม่

แตกตวั โมเลกลุของกรดในรปูทีไ่ม่แตกตวันีจ้�าเป็นต่อกจิกรรม

การต้านจุลินทรีย์ 

 จากรายงานการใช้แคลเซียมโพรพิโอเนตร่วมกับ

สภาวะ a
w
 (0.94-0.97) และ pH (4.4-4.8) ระดับต่างๆ การใช้

โพรพิโอเนตที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.3 ที่ทุกสภาวะยกเว้น

ที่ระดับ a
w
 0.97 และ pH 4.8 สามารถยับยั้งการเจริญของ 

เชื้อราเช่น Penicillium Roqueforti, Penicillium Commune 
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

และ Eurotium Rubrum ในขนมปังจากข้าวไรน์ (Rye Bread) 

(Suhr KI. 2004). ดังนั้นการทดลองนี้จึงน่าสนใจที่จะศึกษา

สมบัติการต้านการเจริญของเชื้อราโดยเกลือของกรดอินทรีย์

ทั้งสามชนิดดังกล่าวในสภาวะ a
w
 และ pH ต่างกันเพื่อจะได้

น�ามาประยุกต์ใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนพริกสด

หลังการเก็บเกี่ยวต่อไป

วิธีการศึกษา

 การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อราในพริกและ

ผลิตภัณฑ์จากพริก

 ในการทดลองนี้ได้สุ่มตัวอย่าง พริกสดและพริกแห้ง 

ทั้งเมล็ด พริกป่นหยาบ พริกป่นละเอียด น�า้พริกแกงเผ็ดและ

น�้าพริกแกงส้มชนิดละ 10 ตัวอย่าง น�ามาวัดค่าปริมาณน�้า

อสิระโดยใช้เครือ่งวดั a
w
 (AquaLab รุน่ 3 TE บรษิทั Decagon 

Device ประเทศสหรัฐอเมริกา) และวัดค่าพีเอชโดยใช้เครื่อง

วัดพีเอช (Testo รุ่น 205 ประเทศเยอรมัน) ท�าการวิเคราะห์

หาจ�านวนเชื้อราและยีสต์ทั้งหมดในพริกป่นหยาบ พริกป่น

ละเอียด น�้าพริกแกงเผ็ด และน�า้พริกแกงส้มด้วยวิธี Dilution 

plating ส่วนตัวอย่างพริกแห้งทั้งเมล็ดและพริกสดทั้งเมล็ด

วิเคราะห์โดยใช้วิธี Direct Plating ซึ่งท�าตามวิธีของ Tournas 

และคณะ (Tournas V. 2011) ตัวอย่างที่มี a
w
 สูง (เช่น น�้า

พริกแกงและพริกสดทั้งเมล็ด) ใช้อาหาร Acidified PDA และ 

Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) 

ส่วนตัวอย่างที่มี a
w
 ต�่า (เช่น พริกป่นและพริกแห้งทั้งเมล็ด) 

ใช้อาหาร Acidified PDA และ Dichloran 18% Glycerol Agar 

(DG18) จากนั้นแยกเชื้อราที่มีลักษณะโคโลนีและสีต่างกัน 

ให้บรสิทุธิแ์ละน�ามาจ�าแนกชนดิตามวธิกีารของ Samson และ

คณะ (Samson RA. 2004).

 การศึกษาผลของเกลือของกรดอินทรีย์ร่วมกับ 

พเีอชและปรมิาณน�า้อสิระในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้

รา Aspergillus Flavus และ Aspergillus Parasiticus

 การเตรียมสารแขวนลอยสปอร์ของเชื้อรา

 ท�าการเพาะเลี้ยงเชื้อราจ�านวน 4 สายพันธุ ์ได้แก่ 

Aspergillus Flavus TISTR 3041,  Aspergillus Parasiticus 

TISTR 3276 ซึง่ได้มาจากศนูย์จลุนิทรย์ี สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย Aspergillus Flavus B3DG ที่

แยกได้จากพรกิป่นหยาบและ Aspergillus Parasiticus C5PD 

ที่แยกได้จากพริกแห้งในอาหาร PDA โดยน�าไปบ่มที่อุณหภูมิ 

30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นท�าการเก็บเกี่ยว

สปอร์โดยเติมสารละลายทวีน 80 (Tween 80) ความเข้มข้น 

ร้อยละ 0.1 ปริมาตร 10 มิลลิลิตรลงใน หลอดอาหารที่มี 

เชือ้ราแต่ละชนดิเจรญิอยู ่จากนัน้ใช้ห่วงเขีย่เชือ้ขดูสปอร์ และ

ปรับความเข้มข้นของสารแขวนลอยสปอร์ให้ได้ความเข้มข้น

สุดท้ายเท่ากับ 10 (Valencia-Chamorro SA, et al. 2009) 

สปอร์ต่อมิลลิลิตรด้วยอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการนับจ�านวนสปอร์

ภายใต้กล้องจลุทรรศน์คอื ฮมีาไซโตมเิตอร์ (Haemacytometer)

การหาความเข้มข้นต�่าสุดของโซเดียมเบนโซเอต 

โพแทสเซียมซอร์เบต  และแคลเซียมโพรพิโอเนตใน

การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus Flavus และ 

Aspergillus Parasiticus

 ท�าการออกแบบสภาวะเพื่อศึกษาผลของปริมาณน�้า

อิสระ (a
w
 0.85, 0.90 และ 0.95) ค่าพีเอช (pH 5.0 และ 5.5) 

และเกลือของกรดอินทรีย์ (โซเดียมเบนโซเอต โพแทสเซียม

ซอร์เบต และแคลเซียมโพรพิโอเนต) ต่อการยับยั้งการเจริญ

ของเชือ้รา A.Flavus และ A.Parasiticus ในอาหารพรกิจ�าลอง 

(Chilli Model Agar) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส การเตรียม

อาหารพริกจ�าลองท�าได้โดยน�ามันฝรั่งหั่นหยาบ 200 กรัมกับ

พริกขี้หนู 20 กรัมไปต้มในน�้ากลั่น 1 ลิตรเป็นเวลา 30 นาที

แล้วน�ามากรอง น�าน�้าที่กรองได้มาเติม Dextrose 20 กรัม 

และวุ้น 20 กรัม ต้มจนวุ้นละลายแล้วน�าไปฆ่าเชื้อด้วยหม้อ

นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15 นาที 

(ปรับค่าพีเอชโดยใช้สารละลายกรดทาร์ทาริกความเข้มข้น

ร้อยละ 10)

 การหาค่าความเข้มข้นต�่าสุดในการยับยั้งการเจริญ

ของเชือ้รา A.Flavus และ A.Parasiticus ในอาหารพรกิจ�าลอง

ในสภาวะต่างๆ ดังกล่าวท�าโดยวิธี Agar Dilution ตามวิธี

การของ Collin และคณะ (Collin CH. 2001) ขั้นแรกเตรียม 

Stock Solution ของเกลือของกรดอินทรีย์แต่ละชนิด จากนั้น

เตรียมอาหารพริกจ�าลองเพื่อน�ามาผสมกับสารละลายเกลือ 

ของกรดอินทรีย์แต่ละชนิดที่มีความเข้มข้นระดับต่างๆ กัน 

(1.0-20.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) โดยจะเติมสารละลายเกลือ

ของกรดอินทรีย์จาก Stock Solution ที่เตรียมไว้ผสมกับ

น�้ากลั่นปลอดเชื้อ (รวมกันได้ 1 มิลลิลิตร) ในจานเพาะเชื้อ 

จากนั้นเทอาหารพริกจ�าลองที่มีอุณหภูมิประมาณ 45 องศา

เซลเซียส ลงไปปริมาตร 19 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันดี แล้ว

วางทิง้ไว้จนกระทัง่อาหารแขง็ตวัและมผีวิหน้าแห้งแล้วจงึหยด

สารแขวนลอยสปอร์ของเชือ้ราทีใ่ช้ทดสอบลงไปตรงกลางของ

จานเพาะเชื้อปริมาตร 5 ไมโครลิตรต่อจาน จากนั้นน�าไปบ่มที่
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน ประเมินผลโดย

ตรวจดูการเจริญของเชื้อราเพื่อหาค่าความเข้มข้นต�่าสุดที่

ยับยั้งการเจริญ (Minimum Inhibitory Concentration, MIC) 

คดัเลอืกสารละลายเกลอืของกรดอนิทรย์ีชนดิทีม่ปีระสทิธภิาพ

สูงที่สุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราเพื่อน�ามาใช้ในการ

ทดลองขั้นต่อไป

การประยุกต์ใช้เกลือของกรดอินทรีย์ในการยับยั้งการ

เจริญของเชื้อรา Aspergillus Flavus  และ Aspergillus 

Parasiticus

 บนพริกสด

 การเตรยีมพรกิสดท�าการเตรยีมพรกิสดท�าตามวธิกีาร

ของ Mecteau และคณะ (Mecteau RM. 2002) ซึ่งท�าได้โดย 

เด็ดขั้วพริกสดพันธุ์แดงจินดาแล้ว น�าไปล้างน�า้ จากนั้นทิ้งไว้

ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 45 นาที แล้วจึงน�าไปชะล้าง

ด้วยสารละลาย Sodium Hypochlorite ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 

จากนั้นน�ามาผึ่งให้แห้งเป็นเวลา 45 นาที

  การเตรียมสปอร์เชื้อรา

  ท�าการเตรยีมสปอร์เชือ้ราจ�านวน 4 สายพนัธุด์งักล่าว 

ตามวิธีการเช่นเดียวกับข้างต้น ปรับความเข้มข้นของสปอร์

โดยใช้ฮมีาไซโตมเิตอร์ให้ได้ความเข้มข้นของสปอร์เท่ากบั 10 

(Valencia-Chamorro SA. 2009) สปอร์ต่อมิลลิลิตร

 การประยุกต์ใช้เกลือของกรดอินทรีย์

  การประยกุต์ใช้เกลอืของกรดอนิทรย์ีในพรกิสดท�าตาม

วิธีการของ Gowda และคณะ (Gowda NKS. 2004) ซึ่งท�าได้

โดยน�าพริกสดที่เตรียมไว้มาจุ่มในสารละลายเกลือของกรด

อินทรีย์ (ชนิดที่ได้คัดเลือก) ที่ระดับความเข้มข้น 54 และ 81 

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยเปรียบ เทียบกับพริกสดชุดควบคุม 

(Control) ที่จุ่มในน�้ากลั่น หลังจากจุ่มพริกสดในสารละลาย

เกลือของกรดอินทรีย์ที่แต่ละระดับความเข้มข้นเป็นเวลา 20 

วินาที แล้วน�าไปผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 45 นาที 

จากนั้นน�ามาคลุกสารแขวนลอยสปอร์ของเชื้อราแต่ละสายพันธุ์ 

(A.Flavus TISTR 3041, A.Flavus B3DG, A.Parasiticus 

TISTR 3276 และ A.Parasiticus C5PD) เพื่อให้มีการปน

เปื้อนของเชื้อราเป็นร้อยละ 100 บนผิวของพริกสด น�าพริก

ที่คลุกสปอร์ของเชื้อราแล้วมาจัดเรียงใส่จานเพาะเชื้อโดย

เรียงเป็นแถวเดียว (ปริมาณ 20 กรัมต่อจาน) น�าไปบ่มที่

อณุหภมู ิ30 องศาเซลเซยีส ในสภาพควบคมุความชืน้สมัพทัธ์ 

ร้อยละ 95 เป็นเวลา 7 วัน ตรวจผลโดยสังเกตการเจริญของ 

เชื้อรา และน�าไปวิเคราะห์หาปริมาณการปนเปื้อนด้วยวิธี 

Direct Plating ตามวธิกีารของ Tournas และคณะ ซึง่ใช้อาหาร

เลี้ยงเชื้อ DRBC ในการวิเคราะห์

ผลการศึกษา

การปนเปื้อนของเชื้อราในพริกและผลิตภัณฑ์จากพริก

 พรกิสดทัง้เมลด็ (pH เฉลีย่ 5.5, a
w
 (25°C) เฉลีย่ 0.95) 

และพริกแห้งทั้งเมล็ด (pH เฉลี่ย 4.8, a
w
 (25°C) 0.59) มีการ

ปนเปื้อนเชื้อรามากถึงร้อยละ 90.9 และ 79.9 ตามล�าดับ ส่วน

ในพริกป่นหยาบ (pH 5.2, a
w
 0.32) พริกป่นละเอียด (pH 4.9, 

a
w 
0.37) น�า้พรกิแกงเผด็ (pH 4.9, a

w
 0.90) และน�า้พรกิแกงส้ม 

(pH 4.8, a
w
 0.87) พบการปนเปื้อนเชื้อราน้อย (น้อยกว่า 10 

ถึง 4.8×102 CFU ต่อกรัม) และได้แยกเชื้อราจ�านวน 135 

ไอโซเลต มาท�าการจ�าแนกชนดิ เชือ้ราจากพรกิแห้งทีเ่จรญิบน

อาหาร DG18 ที่ตรวจพบได้แก่ Aspergillus spp., Alternaria 

spp. และ Penicillium spp. แต่บนอาหาร Acidified PDA พบ

เชื้อรา Aspergillus spp. และ Alternaria spp. เชื้อราจากพริก

สดที่เจริญบนอาหาร Acidified PDA พบว่าเป็น Aspergillus 

spp., Alternaria spp., Penicillium spp. และ Fusarium spp. 

แต่เชื้อราที่ตรวจพบบนอาหาร DRBC ได้แก่ Aspergillus 

spp. และ Alternaria spp. ส่วนในตัวอย่างพริกป่นหยาบและ

น�้าพริกแกงส้มพบเชื้อราได้แก่ Aspergillus spp., Penicillium 

spp. และ Cladosporium spp. ส�าหรบัตวัอย่างน�า้พรกิแกงเผด็ 

พบเพียง Aspergillus spp. 

 เชื้อราไอโซเลต C5PD ที่แยกได้จากพริกแห้งพบ

ว่าเป็นเชื้อรา A. Parasiticus ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

ของโคโลนี 2.5-3.5 เซนติเมตร บนอาหาร Acidified PDA 

เมื่อบ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน มีก้านชู

อบัสปอร์สเีขยีวทบึ ส่วนหวัคอนเิดยี (Conidial Head) มสีเีขยีว

และแผ่รศัมอีอกจากจดุศนูย์กลาง (Radiate) คอนเิดยีทรงกลม

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-5.5 ไมโครเมตรมีผนังหุ้มที่มี

ลักษณะขรุขระชัดเจน และมี Phialide เกิดขึ้นโดยตรงบนเวส

สิเคิล (Uniseriate Radiate Conidial Head) 

 เชื้อราที่แยกได้จากตัวอย่างพริกป่นหยาบ (ไอโซเลต 

B3DG) พบว่าเป็นเชื้อรา A.Flavus ซึ่งมีลักษณะดังนี้ โคโลนี

ของ A.Flavus มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 เซนติเมตร 

เมื่อน�าเลี้ยงบนอาหาร Acidified PDA ที่อุณหภูมิ 25 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน ก้านชูอับสปอร์ (Conidiophore) 
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จะเป็นสเีขยีวอมเหลอืงค่อนข้างหนา ลกัษณะของหวัคอนเิดยี 

แผ่ออกจากศูนย์กลาง หลังจากนั้นจะแตกออกเป็นหลาย

คอลัมน์หลวมๆ

ผลของกรดอินทรีย์ร่วมกับพีเอชและปริมาณน�้าอิสระ 

ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus Flavus 

และ Aspergillus Parasiticus

 จากการทดลองพบว่าในสภาวะที่มีค่า a
w
 และ pH 

ระดับเดียวกัน โพแทสเซียมซอร์เบตมีประสิทธิภาพใน 

การยับยั้งการเจริญของเชื้อราทุกสายพันธุ์ที่ทดสอบได้ดีกว่า

เกลอืของกรดอนิทรย์ีอกี 2 ชนดิ (Table 1) ซึง่จะเหน็ได้จากค่า 

MIC ของโพแทสเซียมซอร์เบตที่ใช้ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา

แต่ละชนดิมค่ีาต�า่ทีส่ดุ ส่วนโซเดยีมเบนโซเอตมปีระสทิธภิาพ

รองลงมา แคลเซียมโพรพิโอเนตมีประสิทธิภาพต�่าที่สุด 

นอกจากนี้เกลือของกรดอินทรีย์ทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพ 

ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราแต่ละชนิดได้แตกต่างกัน 

โดยพบว่าส่วนใหญ่เชื้อรา A.Parasiticus มีความต้านทานต่อ 

การถกูยบัยัง้การเจรญิโดยเกลอืของกรดอนิทรย์ีทัง้ 3 ชนดิได้ดี

กว่าเชือ้รา A.Flavus ซึง่สงัเกตได้จากค่า MIC ของ A.Parasiticus 

ทีม่ค่ีาสงูกว่าค่า MIC ของเชือ้รา A.Flavus ทีร่ะดบั a
w
 และ pH 

เดยีวกนั เมือ่พจิารณาค่า MIC ของเกลอืของกรดอนิทรย์ีแต่ละ

ชนดิทีร่ะดบั pH เดยีวกนั ค่า MIC ทีใ่ช้ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้

ราแต่ละชนิดที่ระดับ a
w
 0.85 มีค่าน้อยกว่าค่า MIC ที่ระดับ a

w 

0.90 และ 0.95 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่า MIC ของเกลือของ

กรดแต่ละชนิดที่ระดับ aw เดียวกันพบว่าค่า MIC ที่ pH 5.0 

มีค่าต�่ากว่าค่า MIC ที่ pH 5.5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกลือของ

กรดอินทรีย์จะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ 

เชื้อรามากขึ้นเมื่อระดับ a
w
 และ pH ต�า่ลง

Table 1 Minimum inhibitory concentration of potassium  

 sorbate, sodium benzoate and calcium 

 propionate against Aspergillus flavus and 

 Aspergillus parasiticus on chilli model agar

เกลือของกรด

อินทรีย์

ค่าความเข้มข้นต่�าสุด (MIC, mg/ml)

A. flavus 

TISTR 3041

A. flavus 

B3DG

A.parasiticus 

TISTR 3276

A. parasiticus 

C5PD 

โพแทสเซียมซอร์เบต

a
w
0.85 pH 5.0 1.1 1.1 5 5

 pH 5.5 3 3 5 5

a
w
0.90 pH 5.0 3 5 7 7

 pH 5.5 7 7 13 9

a
w
0.95 pH 5.0 3 3 5 3

 pH 5.5 9 11 13 >20

โซเดียมเบนโซเอต

a
w
0.85 pH 5.0 5 3 9 5

 pH 5.5 9 9 13 11

a
w
0.90 pH 5.0 11 9 11 9

 pH 5.5 13 13 18 14

a
w
0.95 pH 5.0 7 7 9 9

 pH 5.5 13 13 15 16

แคลเซียมโพรพิโอเนต

a
w
0.85 pH 5.0 13 11 13 9

 pH 5.5 14 >20 16 >20

a
w
0.90 pH 5.0 >20 13 >20 13

 pH 5.5 >20 >20 >20 18

a
w
0.95 pH 5.0 >20 >20 >20 >20

 pH 5.5 >20 >20 >20 >20

ผลการใช้สารละลายโพแทสเซียมซอร์เบตในการยับยั้ง

การเจริญของ Aspergillus Flavus  และ Aspergillus 

Parasiticus บนพริกสด

 การเจรญิของเชือ้รา  A.Flavus TISTR 3041,  A.Flavus 

B3DG,  A.Parasiticus TISTR 3276 และ A.Parasiticus C5PD 

บนพรกิสดลดลงตามความเข้มข้นของโพแทสเซยีมซอร์เบตที่

เพิม่ขึน้ (Table 2) การจุม่พรกิสดด้วยสารละลายโพแทสเซยีม

ซอร์เบตที่ความเข้มข้น 81 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีผลลดการ

ปนเปื้อนของเชื้อรา A.Flavus และ A.Parasiticus ทั้ง 2 สาย

พันธุ์บนผิวของเมล็ดพริกสดได้ดีที่สุด เนื่องจากสามารถลด

การปนเป้ือนลงเหลอืร้อยละ 60.86-63.15 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

พริกสดชุดควบคุมที่ไม่ได้จุ่มสารละลายโพแทสเซียมซอร์เบต
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ซึ่งพบการเจริญของเส้นใยเชื้อราปริมาณมากปกคลุมผิวของ

เมล็ดพริกทุกเมล็ด 

Table 2 Effect of potassium sorbate on growth inhibition 

 of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus 

 on fresh chilli fruits

 โพแทสเซียม   

 ซอร์เบต 

 (mg/ml)

ปริมาณการปนเปื้อนด้วยเชื้อรา (ร้อยละ)

A. flavus 

TISTR 3041

A. flavus 

B3DG

A. parasiticus 

TISTR 3276

A. parasiticus 

C5PD 

 0 100.00 100.00 100.00 100.00

 54 62.50 66.66 86.95 76.92

 81 62.50 63.15 60.86 60.86

วิจารณ์และสรุปผล

 เกลือของกรดอินทรีย ์ทุกชนิดที่ ทดสอบส ่วน

ใหญ่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา A.Flavus และ 

A.Parasiticus ได้โดยในสภาพ pH 5.0 มค่ีา MIC ต�า่กว่าค่า MIC 

ในสภาพ pH 5.5 ที่สภาวะ aw เท่ากัน และค่า MIC ที่ระดับ a
w 

0.85 มีค่าต�่ากว่าค่า MIC ที่ aw 0.90 และ 0.95 ผลการทดลอง

นี้สอดคล้องกับการทดลองของ Haung และคณะ (Huang Y. 

2010). ซึง่ได้หาค่า MIC ของกรดซอร์บกิในการยบัยัง้การเจรญิ

ของเชื้อรา A.Flavus และพบว่าค่า MIC ที่ pH 5.0 ต�่ากว่า 

ค่า MIC ที่ pH 6.0 ในสภาวะ a
w
 เดียวกัน (เช่นในสภาวะที่มี 

a
w 
0.85 pH 5.0 ค่า MIC ของกรดซอร์บิกเท่ากับร้อยละ 0.01 

น�้าหนักโดยน�้าหนัก ซึ่งต�า่กว่าค่า MIC ที่ a
w
 0.85 pH 6.0 

ซึง่มค่ีาเท่ากบัร้อยละ 0.1 น�้าหนกัโดยน�้าหนกั) และได้ค่า MIC 

ที่ระดับ a
w
 0.85 ต�่ากว่าค่า MIC ที่ a

w
 0.90 ในสภาวะ pH 

เดียวกัน (เช่น ค่า MIC ของกรดซอร์บิกที่ pH 5.0 a
w
 0.85 

มค่ีาเท่ากบัร้อยละ 0.01 น�า้หนกัโดยน�า้หนกั ซึง่ต�า่กว่าค่า MIC 

ที่ pH 5.0 a
w
 0.90 ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.05 น�้าหนักโดย 

น�า้หนัก) การที่ค่า MIC ที่ระดับ a
w
 0.85 มีค่าต�่ากว่าค่า MIC 

ที่ 0.90 และ 0.95 ที่ระดับ pH เดียวกัน อาจเป็นผลเนื่อง 

มาจากการมีปริมาณน�้าอิสระน้อยท�าให้เกิดสภาวะเครียดจาก

ความดนัออสโมตกิ (Osmotic Stress) ร่วมกบัการมสีารยบัยัง้

เช่น Potassium Sorbate ซึ่ง (Booth IR. 1998) กล่าวว่า 

บ่อยครั้งที่มักจะมีการใช้สภาวะที่มี a
w
 ต�่าอย่างเดียวหรือ

ใช้ร่วมกับสภาวะเครียดอื่นในการถนอมอาหารหรือป้องกัน 

การเจริญของจุลินทรีย ์ก ่อโรคในอาหาร Jay และคณะ 

ได้กล่าวว่า โดยทั่วไปกรดซอร์บิกมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง

การเจริญของจุลินทรีย์ได้ดีที่สุดที่ระดับ pH ต�่ากว่า 6.0 และ

จะไม่มีประสิทธิภาพเมื่อระดับ pH สูงกว่า 6.5 เกลือของกรด

ซอร์บิกมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ดี

กว่าโซเดียมเบนโซเอตในช่วง pH 4.0-6.0 ส่วนในสภาพที่มี 

pH 3.0 หรือต�่ากว่า 3.0 เกลือของกรดซอร์บิกมีประสิทธิภาพ

ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ดีกว่าเกลือแคลเซียมโพร 

พิโอเนตเพียงเล็กน้อย แต่จะมีประสิทธิภาพเท่ากับโซเดียม

เบนโซเอต ค่า pKa ของเกลือซอร์เบตเท่ากับ 4.80 และ

ที่ pH 4.0 เกลือซอร์เบตจะอยู่ในรูปไม่แตกตัวถึงร้อยละ 86 

แต่ที่ระดับ pH 6.0 เกลือซอร์เบตจะอยู่ในรูปไม่แตกตัวเพียง

ร้อยละ 6 เท่านั้น ดังนั้นในสภาพ pH 5.0 เกลือซอร์เบต 

อาจอยู่ในรูปที่ไม่แตกตัวมากกว่าเมื่ออยู่ในสภาพ pH 5.5 

จึงเป็นผลให้ประสิทธิภาพของซอร์เบตในการยับยั้งการ

เจริญของเชื้อราที่ pH 5.0 สูงกว่าที่ pH 5.5 นอกจากนี้การที่

เกลือของกรดอินทรีย์ทั้ง 3 ชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของ 

เชื้อราได้ Jay และคณะ กล่าวว่า เกลือซอร์เบตและเกลือ 

โพรพิโอเนตเป็นกรดอ่อนที่ชอบไขมันที่มีกลไกในการยับยั้ง

จุลินทรีย์คล้ายกัน หลังจากกรดอ่อนในรูปไม่แตกตัวแพร่ผ่าน

เยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปจะเกิดการแตกตัวและท�าให้ค่า pH ภายใน

เซลล์ลดลงส่งผลให้เซลล์ท�างานผิดปกติและหยุดการเจริญ 

 Stopforth และคณะ กล่าวว่า กลไกการยับยั้ง 

การเจริญของจุลินทรีย์ของเกลือซอร์เบต ได้แก่ การท�าให้เกิด

การเปลีย่นแปลงของรปูร่างเซลล์ ความสมบรูณ์ และหน้าทีข่อง

เยื่อหุ้มเซลล์ การยับยั้งหน้าที่ในการขนส่งสารและกระบวน 

การเมแทบอลิกในเซลล์ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการตาย

ของจุลินทรีย์ที่เผชิญกับสภาพความเข้มข้นสูงของสารยับยั้ง 

เช่น ซอร์เบตเกี่ยวข้องกับการท�าให้เกิดรูที่เยื่อหุ ้มเซลล์ 

รวมทั้งการไปลดการใช้สารประกอบคาร์บอนหลายชนิด 

ซอร์เบตยังไปยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์หลายชนิด ซึ่งอาจ

ท�าให้เกิดการขัดขวางกระบวนการส�าคัญที่เกี่ยวกับการ

ขนส่งสารกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล์ การเจริญและ 

การจ�าลอง DNA 

 พริกสดมีค่า a
w
 เฉลี่ยประมาณ 0.95 ซึ่งเป็นค่า a

w 

ที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อราทั้ง 2 สายพันธุ์เชื้อราจึง

เจริญได้ดี ค่า a
w
 ต�่าสุดส�าหรับการเจริญของ A.Flavus อยู่

ในช่วง 0.82-0.88 ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อ 

การเจริญ ค่า a
w
 ที่เหมาะสมต่อการเจริญของ A.Flavus อยู่ใน

ช่วง 0.980-0.994 A.Flavus เจริญได้ดีที่ช่วงอุณหภูมิระหว่าง 

32-33 องศาเซลเซียส (Pitt JI. 1977) ส่วนค่า a
w
 ที่เหมาะ
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สมต่อการเจริญของของเชื้อรา A.Parasiticus เท่ากับ 0.98 

(Ayerst G. 1969) และจากการทดลองนี้การที่ใช้ความเข้มข้น

ของสารละลายโพแทสเซยีมซอร์เบตทีค่วามเข้มข้น  54 และ 81 

มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร ซึง่เทยีบเท่ากบัระดบัความเข้มข้น 6 เท่า 

และ 9 เท่าตามล�าดับของค่า MIC ของโพแทสเซียมซอร์เบต

ที่ใช้ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา A.Flavus TISTR 3041 ที่ a
w
 

0.95 pH 5.5 (Table 1)  A.Parasiticus ต้านทานต่อสารละลาย

โพแทสเซยีมซอร์เบตได้ดกีว่า A.Flavus ดงันัน้ ถ้าหากต้องการ

ขจัดการปนเปื้อนของเชื้อราทั้งหมดบนพริกควรเพิ่มความ 

เข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมซอร์เบตที่ใช้จุ ่มพริก 

ให้มากกว่า 81 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

  กล่าวโดยสรุป สารละลายโพแทสเซียมซอร์เบ

ตมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราทุกสายพันธุ ์ได้ดีที่สุด 

รองลงมาได้แก่ สารละลายโซเดียมเบนโซเอตและแคลเซียม 

โพรพิโอเนต ส่วนการประยุกต์ใช้สารละลายโพแทสเซียม

ซอร์เบตที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ เพื่อลดการเจริญของเชื้อรา 

A.Flavus TISTR 3041, A.Flavus B3DG, A.Parasiticus 

TISTR 3276 และ A.Parasiticus C5PD บนพริกสดทั้งเมล็ด 

ท�าให้ทราบว่าโพแทสเซียมซอร์เบตมีประสิทธิภาพในการลด 

การเจริญของเชื้อราบนเมล็ดพริกสดได้ ซึ่งสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ได้จริงกับพริกสดเพื่อลดการเน่าเสียโดยเชื้อรา

หลังการเก็บเกี่ยว 
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ผลการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบด้วย UMMB ต่อการผลิตกระบือพื้นเมืองไทย 

ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

Effect of Improve Roughages Quality by UMMB Supplement for in Thai

Native Buffaloes Production Uthai Thani Province

อิสเรส จันทราศรี1, ธันวา ไวยบท1* และ ธันย์ชนก หัตถกรรม1
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1สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 2521, 5147. โทรสาร : 056-221554,

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อทดสอบการใช้อาหารเสริมอัดก้อน Urea Molass Mineral Block (UMMB) เพิ่มคุณภาพอาหาร

หยาบต่อการผลติกระบอืพืน้เมอืงไทยในเขตจงัหวดันครสวรรค์ การทดลองเสรมิ UMMB ให้กบักระบอื ปรมิาณ 1% ของน�า้หนกัตวั 

เปรียบเทียบการไม่เสริม UMMB โดยใช้ group t-test ในกระบือพื้นเมืองไทย จ�านวน 8 ตัว ระยะการทดลองระหว่างเดือน เมษายน 

– พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ผลการทดลองปรากฏว่า การให้อาหารเสริมอัดก้อน UMMB เพื่อเพิ่มคุณภาพอาหารหยาบของการผลิต

กระบือพื้นเมืองไทยในฤดูร้อน ตลอดระยะการทดลอง มีผลท�าให้ อัตราการเจริญเติบโตของกระบือพื้นเมืองไทย ดีกว่าการไม่เสริม 

UMMB อย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง (P<0.05) ส่วน อัตราการแลกเนื้อ, ปริมาณอาหารที่กิน และต้นทุนค่าอาหารต่อน�้าหนักตัวของกระบือ

พื้นเมืองไทย แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญยิ่ง (P>0.05)

ค�าส�าคัญ : กระบือพื้นเมืองไทย / UMMB / จังหวัดอุทัยธานี

ABSTRACT

 The objective of this study was to investigate. The effect of Urea Molass Mineral Block (UMMB) utilization 

roughages production quality on Thai Native buffalo performance in Uthai Thani Province. The experiment used 1% 

BW of buffalo compared with the control (non-UMMB utilization) by means of group t-test. The utilization consisted of 8 

hard Thai Native buffalo. The experiment duration from April to May 2011. The result indicated that increasing of Thai 

Native buffaloes utilization roughages production quality in summer season level of UMMB from 0-4 week of age had 

a significantly different effect (P<0.05) on growth rate. Also, feed conversion ratio, feed intake and feed per cost were 

not significantly different (P>0.05) between groups.

Keywords : Thai Native Buffaloes / UMMB / Uthai Thani Province

บทน�า

 การให้อาหารส�าหรับกระบือพื้นเมืองไทย โดยทั่วไป

ให้อาหารหยาบเป็นหลัก ส่วนใหญ่มักพบปัญหาด้าน อาหาร

หยาบไม่เพียงพอ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึง

พื้นที่การเลี้ยง (เมธา วรรณพัฒน์. 2552 : 13-23) ในฤดูร้อน

ปัญหาหลักที่พบคือ พืชอาหารสัตว์ขาดแคลน อาหารหยาบ 

มคีณุภาพต�า่และคณุค่าทางโปรตนีไม่เพยีงพอต่อความต้องการ

ของกระบอื ท�าให้สตัว์ชะงกัการเจรญิเตบิโตและการให้ผลผลติ

ไม่สมบูรณ์ ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นถึง

ความส�าคัญของการปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีอันเนื่อง
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มาจากพื้นที่ที่มีอยู่จ�ากัด (กังวาน ธรรมแสง และ วรพงษ์ 

สุริยภัทร. 2555 : 37-42)

 ดังนั้นเพื่อจ�ากัดปัจจัยปัญหาดังกล่าว จึงควรหา

แนวทางการให้อาหารแบบเสริมคุณภาพอาหารหยาบใน

ช่วงฤดูร้อน ให้อาหารหยาบช่วงดังกล่าวมีคุณภาพสูงขึ้น 

โดยปัจจุบันได ้มีการศึกษาการใช ้อาหารเสริมอัดก ้อน 

Urea Molass Mineral Block (UMMB) เพื่อเพิ่มคุณภาพ

อาหารหยาบให้กับสัตว์เคี้ยวเอื้อง จากรายงานของ เพ็ญศรี 

ศรประสิทธิ์ (2547 : 432-443) พบว่า การใช้อาหารเสริม 

อัดก้อน (UMMB) เพื่อเพิ่มคุณภาพอาหารหยาบให้กับสัตว์

เคี้ยวเอื้องในช่วงฤดูร้อน มีความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย

ด้านการลดต้นทุนอาหารข้น ท�าให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 

การย่อยและอัตราการดูดซึมอาหารให้มากขึ้น สัตว์ไม่ผอม 

ลูกสัตว์โตเร็ว และแม่พันธุ์มีการผสมติดสูง สอดคล้องกับ 

การรายงานของ จิราพร อดทน และคณะ (2554 : 64-67) 

ได้กล่าวว่า ช่วยปรับกระเพาะรูเมน ให้มีสภาพเหมาะสมต่อ 

การท�างานของจุลินทรีย์ในกระเพาะท�าให้การย่อยได้และ

การใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถ

ประหยัดแรงงานในการให้อาหาร ท�าให้อาหารเสริมอัดก้อน 

(UMMB) เป็นที่เหมาะสมกับสัตว์เคี้ยวเอื้องในช่วงฤดูร้อน 

(วิสุทธิ์ นวลชื่น และคณะ. 2554 : 29-35), (บัญชา สัจจาพันธ์ 

และคณะ. 2543 : 109-119)

วัตถุประสงค์

 วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อทดสอบการใช้อาหาร

เสริมอัดก้อน Urea Molass Mineral Block (UMMB) ปรัป

ปรุงคุณภาพอาหารหยาบต่อการผลิตกระบือพื้นเมืองไทย 

ในฤดูร้อน 

วิธีการศึกษา

 การศึกษาการใช้อาหารเสริมอัดก้อน (UMMB) เพื่อ
เพิ่มคุณภาพอาหารหยาบต่อการผลิตกระบือพื้นเมืองไทย 
ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ท�าการทดลองเสริม UMMB ให้กับ
กระบือปริมาณ 1% ของน�า้หนักตัว เปรียบเทียบกลุ่มไม่เสริม 
UMMB ในระยะกระบือรุ่น อายุ 2-3 ปี จ�านวน 8 ตัว ระยะ 
การทดลองระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
ในเขตอ�าเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธาน ีโดยกลุม่ทีไ่ด้รบัการเสรมิ 
UMMB จะให้กระบือเลียกินโดยอิสระ และได้รับ น�้า อาหาร
หยาบ เช่นเดียวกับกลุ่มไม่เสริม UMMB โดยอาหารเสริม 
อดัก้อน (UMMB) มส่ีวนประกอบดงันี ้กากน�้าตาล 40%, ยเูรยี 

5%, แร่ธาตุผง 5%, ปูนซีเมนต์ 10%, ปูนขาว 4%, ร�าละเอียด 

36% (อุดร เสนากัลป์ และสุมน โพธิ์จันทร์. 2534 : 129-130)

ก่อนการทดลองกระบือ ทุกตัวได้รับวัคซีนป้องกันและ 

ถ่ายพยาธิ แล้วน�ากระบือ เข้าปรับสภาพกับอาหารตามกลุ่ม

ทดลองเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เมื่อท�าการทดลอง บันทึก น�้า

หนักก่อนและหลังการทดลอง บันทึกปริมาณอาหารที่กิน 

ชัง่น�า้หนกักระบอื เป็นราย 2 สปัดาห์ จากนัน้ วเิคราะห์เปรยีบ

เทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุม่เสรมิ UMMB และกลุม่ 

ไม่เสริม UMMB โดยใช้ Group t-test ตามวิธีการใช้โปรแกรม 

SAS

ผลการศึกษา

 การศึกษาการใช้อาหารเสริมอัดก้อน (UMMB) 

เพือ่เพิม่คณุภาพอาหารหยาบต่อการผลติกระบอืพืน้เมอืงไทย

ในเขตจังหวัดอุทัยธานีช่วงฤดูร้อน มีผลการทดลองดังนี้

น�้าหนักตัว 

 การศึกษาการให้อาหารเสริมอัดก้อน (UMMB) ต่อน�า้

หนักของกระบือพื้นเมืองไทย โดยเปรียบเทียบต่อน�า้หนักตัว

ทั้งสองกลุ่มการทดลองมีผลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการให้อาหารเสริมอัดก้อน (UMMB)  ต่อ 

 น�้าหนักกระบือพื้นเมืองไทย ในเขตจังหวัด 

 อุทัยธานีช่วงฤดูร้อน 

น�า้หนัก

ตัว (สัปดาห์)

รูปแบบการให้อาหาร

P-valueควบคุม เสริม UMMB 

1% BW

 (กก./ตัว)

0 250 258 NS

2 264 272 NS

4 280 288 NS

หมายเหตุ : NS = แสดงความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (P > 0.05)

จากตารางที่ 1 การเสริม UMMB พบว่า ท�าให้น�้าหนักตัวที่ 
0, 2 และ 4 สัปดาห์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ 0, 2 และ 4 สัปดาห์ 
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P > 0.05)

ปริมาณอาหารที่กิน
 การศึกษาการให้อาหารเสริมอัดก้อน (UMMB) ต่อ
ปรมิาณอาหารทีก่นิของกระบอืพืน้เมอืงไทย โดยเปรยีบเทยีบ
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ตารางที่ 3 แสดงผลการให้อาหารเสรมิอดัก้อน (UMMB) ต่อ 
 อัตราการเจริญเติบโตของกระบือพื้น เมืองไทย 
 ในเขตจังหวัดอุทัยธานีช่วงฤดูร้อน

สิ่งที่ศึกษา

รูปแบบการให้อาหาร

P-value
ควบคุม

เสริม UMMB 
1% BW

อัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ย
ต่อวัน (กก.)

 0.3  0.5 *

อัตราการแลกเนื้อ  13.6  12.7 NS

ปริมาณการกิน
ได้อาหารทั้งหมด 
(กก./ตัว/วัน)

 4.5  5.3 NS

ต้นทุนค่าอาหารต่อ
น้�าหนักเพิ่ม 
1 กก.,บาท/กก.

36.3 33.6 NS

หมายเหตุ : * = แสดงความแตกต่างอย่างมี นัยส�าคัญทาง

สถิติ (P < 0.05)

 จากตารางที่ 3 การเสริม UMMB พบว่า ท�าให้อัตรา 
การเจริญเติบโตที่ 0-2 สัปดาห์ (0.2 กก./ตัว), 2-4 สัปดาห์ 
(0.35 กก./ตัว) และที่ 0-4 สัปดาห์ (0.5 กก./ตัว) สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ 0-2 สัปดาห์ (0.1 กก./ตัว), 2-4 สัปดาห์ (0.2 กก./
ตวั) และที ่0-4 สปัดาห์ (0.3 กก./ตวั) ตามล�าดบั แตกต่างอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P < 0.05) 

อัตราการแลกเนื้อ
 การศกึษาการให้อาหารเสรมิอดัก้อนต่ออตัราการแลก
เนื้อของกระบือพื้นเมืองไทย โดยเปรียบเทียบต่ออัตราการ
เจริญเติบโตทั้งสองกลุ่มการทดลองมีผลดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงผลการให้อาหารเสรมิอดัก้อน (UMMB) ต่อ 
 อตัราการแลกเนือ้ของกระบอื พืน้เมอืงไทยในเขต 
 จังหวัดอุทัยธานีช่วงฤดูร้อน

อัตรา

การแลกเนื้อ

รูปแบบการให้อาหาร

P-value
ควบคุม

เสริม UMMB

1% BW

0-2 6.2 5.9 NS

2-4 7.0 6.8 NS

0-4 13.6 12.7 NS

หมายเหต ุ: NS = แสดงความแตกต่างอย่างไม่มนียัส�าคญัทาง

สถิติ (P > 0.05)

ต่อปริมาณอาหารที่กินทั้งสองกลุ่มการทดลองมีผลดังตาราง 

ที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงผลการเสริมอัดก้อน (UMMB) ต่อปริมาณ 

 อาหารที่กินของกระบือพื้นเมือง ไทยในเขต 

 จังหวัดอุทัยธานีช่วงฤดูร้อน

ปริมาณ

อาหารที่กิน

รูปแบบการให้อาหาร

P-valueควบคุม เสริม UMMB 

1% BW

 (กก./ตัว/วัน)

0-2 1.25 1.65 NS

2-4 3.25 3.65 NS

0-4 4.50 5.30 NS

หมายเหตุ : NS = แสดงความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (P > 0.05)

 จากตารางที่ 2 การเสริม (UMMB) พบว่า ปริมาณ
อาหารที่กินที่ 0-2 สัปดาห์ (1.65 กก./ตัว), 2-4 สัปดาห์ (3.65 
กก./ตัว) และ 0-4 สัปดาห์ (5.30 กก./ตัว) ตามล�าดับ กับกลุ่ม
ควบคุมที่ 0-2 สัปดาห์ (1.25 กก./ตัว), 2-4 สัปดาห์ (3.25 กก./
ตวั) และ 0-4 สปัดาห์ (4.50 กก./ตวั) ตามล�าดบั แตกต่างอย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P > 0.05)

อัตราการเจริญเติบโต

 การศึกษาการให้อาหารเสริมอัดก้อน ต่ออัตราการ
เจรญิเตบิโตของกระบอืพืน้เมอืงไทย โดยเปรยีบเทยีบต่ออตัรา

การเจริญเติบโตทั้งสองกลุ่มการทดลองดังตารางที่ 3
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 จากตารางที่ 4 การเสริม UMMB พบว่า ท�าให้อัตรา

การแลเนื้อที่ 0-2 สัปดาห์ (5.9), 2-4 สัปดาห์ (6.8) และ 0-4 

สัปดาห์ (12.7) ต�่ากว่ากลุ่มไม่เสริม 6.2, 7.0 และ 13.6 ตาม

ล�าดับ แตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P > 0.05)

ตารางที่ 5 แสดงผลการให้อาหารเสริมอัดก้อน (UMMB) 

 ต่อประสิทธิภาพการผลิต กระบือพื้นเมืองไทย 

 ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ช ่วงฤดูร ้อนตลอด 

 การทดลอง

อัตราการเจริญ

เติบโต

(สัปดาห์)

รูปแบบการให้อาหาร

P-valueควบคุม เสริม UMMB 

1%BW

 (กก./ตัว)

0-2 0.1 0.2 *

2-4 0.2 0.35 *

0-4 0.3 0.5 *

หมายเหตุ : NS = แสดงความแตกต่างอย่างไม่มี นัยส�าคัญ

ทางสถติ ิ(P > 0.05) * = แสดงความแตกต่างอย่างม ีนยัส�าคญั

ทางสถิติ (P < 0.05)

  จากตารางที่ 5 พบว่า การเสริมอาหารอัดก้อน 

(UMMB) มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต (0.5 กก./ตัว) สูงกว่า

กลุ่มควบคุม (0.3 กก./ตัว) แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (P < 0.05) ส่วนปริมาณอาหารที่กินในกลุ่มที่การเสริม 

(5.3 กก./ตัว/วัน) อัตราการแลกเนื้อที่ 12.7 และต้นทุนค่า

อาหารต่อน�้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม (33.6 บาท/กก.) 

ตามล�าดับ แตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (P > 0.05)

วิจารณ์และสรุปผล

 การให้อาหารเสริมอัดก้อน UMMB เพื่อปรับปรุง

คุณภาพอาหารหยาบของการผลิตกระบือพื้นเมืองไทย 

ในเขตจงัหวดัอทุยัธาน ีตลอดระยะการทดลอง มผีลท�าให้ อตัรา

การเจริญเติบโตของกระบือดีกว่าการไม่เสริมUMMB อย่างมี

นัยส�าคัญยิ่ง (P<0.05) ส่วนอัตราการแลกเนื้อ ปริมาณอาหาร

ที่กิน และต้นทุนค่าอาหารต่อน�้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญยิ่ง (P>0.05)

 การศึกษาการให้อาหารเสริมอัดก้อน UMMB เพื่อ

เพิ่มคุณภาพอาหารหยาบของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ประเภทอื่น 

ในฤดรู้อน พบว่า สอดคล้องกนัโดยในโคนม เพญ็ศร ีศรประสทิธิ์ 

(2547 : 432-443) ได้รายงานการใช้ในฟาร์ม ซึ่งเกษตรกร 

มีความพึงพอใจในปริมาณน�้านม คุณภาพน�้านม และสุขภาพ

ของโคนมดีขึ้น เช่นเดียวกับโคเนื้อ ที่ บัญชา สัจจาพันธ์ 

และคณะ (2543 : 109-119) พบว่า การเสริม UMMB มีผล 

ท�าให้โคเนือ้มอีตัราการเจรญิเตบิโต ปรมิาณอาหารทีก่นิได้รวม 

ปริมาณโปรตีนที่ได้รับ และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 

ดีกว่าการไม่เสริม UMMB นอกจากนี้ สุริโย กะจันทร์ (2555 

: 32-35) ได้แนะน�าว่า โค-กระบือ ขนาดน�้าหนัก 250 กก. 

ขึ้นไปควรให้ 500 กรัม/ตัว/วัน, แพะ-แกะ น�้าหนักตัวประมาณ 

25-30 กก.  ขึน้ไปควรให้ 80 กรมั/ตวั/วนั และควรให้อาหารหยาบ 

น�า้ อย่างเพียงพอ

 ส�าหรับการศึกษาการให้อาหารเสริมอัดก้อน UMMB 

เพื่อเพิ่มคุณภาพอาหารหยาบของการผลิตกระบือพื้นเมือง

ไทยในเขตจังหวัดอุทัยธานีช ่วงฤดูร ้อน เป็นการศึกษา 

หาแนวทางการจัดการเลี้ยงกระบือพื้นเมืองไทยในช่วงร้อน

ที่คลาดแคลนอาหารหยาบที่มีคุณภาพดี ดังนั้น เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดการเลี้ยงกระบือพื้นเมืองไทย 

ควรมีการศึกษาสูตรอาหารที่เสริมให้มีโภชนะเฉพาะของ

สัตว์เคี้ยวเอื้องแต่ละชนิดโดยสูตรอาจมีค่า RUP สูงกว่านี้ 

หรือศึกษาอัตราส่วนของอาหารหยาบและวัตถุดิบอาหารข้น 

ท้องถิ่นที่มีอยู ่มาใช้ร่วม โดยโภชนะที่ได้ต้องเพียงพอต่อ 

ความต้องการ เช่น ในรูปของ TMR อัดก้อน ที่สามารถ 

ลดต้นทุนได้มากกว่าการให้อาหารข้น หรืออาหารข้นอัดก้อน 

นอกจากนี้ควรศึกษาปริมาณการให้ และรูปแบบที่เหมาะสม 

ต่อชนิดอาหารหยาบหลักในการกระบวนการเคี้ยวเอื้อง

 การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาหาแนวทาง 

การจัดการการให้อาหารกระบือในฤดูร้อนโดยเฉพาะในช่วง

ร้อนที่มีอาหารหยาบน้อยและคุณภาพต�่าโดยการปรับปรุง

คุณภาพอาหารหยาบคุณภาพต�่าดังกล่าวให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

เพยีงพอต่อโภชนะความต้องการของกระบอืพืน้เมอืงไทยหรอื

ช่วงอาหารหยาบไม่เพียงพอ

กิตติกรรมประกาศ
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2534. ณ โรงแรมทาวน์อนิทาวน์ เมอืงพทัยา จ.ชลบรุ.ี 
หน้า 129-130.
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ศึกษาการปลูกพืชแซมยางของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์

A Study on Intercropping of Para Rubber’s Farmers in Buriram Province

รัตน์ติยา  พวงแก้ว1 เฉลิมพงษ์  ขาวช่วง1 สุทัศน์  สุรวาณิช2 และ สุจินต์  แม้นเหมือน2

Rattiya Pongkaw Chaleampong Kawchong Sutus Surawanich  and Sujin Manmuan

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร
2สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

บทคัดย่อ

 ศึกษาการปลูกพืชแซมยางในแปลงนายอัครวัฒน์ กิตติพงษ์ภากรณ์ เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ปลูกยางพันธุ์สถาบันวิจัย

ยาง 251 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 พื้นที่ปลูก 10 ไร่ ระยะปลูก 3x7 เมตร แบ่งพื้นที่ปลูกพืชแซมยางเป็น 4 ส่วนๆ ละ 2.5 ไร่ พื้นที่

ส่วนที่ 1 ปลูกถั่วฝักยาว แตงกวา มะเขือเปราะ พื้นที่ส่วนที่ 2 ปลูกข้าวโพด แตงกวา ถั่วฝักยาว พื้นที่ส่วนที่ 3 ปลูกมันส�าปะหลัง 

ถั่วฝักยาว แตงกวา และพื้นที่ส่วนที่ 4 ปลูกมันส�าปะหลัง พบว่า เมื่อยางอายุ 2 ปี 10 เดือน การเจริญเติบโตรอบล�าต้นยาง 

ในพื้นที่ส่วนที่ 1 และพื้นที่ส่วนที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 29.71 และ 29.50 เซนติเมตร ตามล�าดับ อยู่ในระดับดีเมื่อเปรียบเทียบ

กับมาตรฐานต้นยางก่อนเปิดกรีดที่อายุ 3 ปี การปลูกถั่วฝักยาว และแตงกวา มีก�าไรมากกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นๆ คือมีก�าไร

เฉลี่ย 40,069 และ 19,480 บาทต่อครั้งปลูก อีกทั้งยังเป็นพืชอายุสั้นจึงปลูกได้หลายครั้ง การจะเลือกปลูกพืชแซมยางชนิดใดนั้น 

ต้องพจิารณาให้เหมาะสมกบัสภาพในแต่ละท้องถิน่ สภาพดนิและภมูอิากาศ ต้องเป็นพชืทีต่ลาดมคีวามต้องการพอสมควร เกษตรกร

ควรมีประสบการณ์และความช�านาญในการปลูก

ค�าส�าคัญ : พืชแซม / ยางพารา / ถั่วฝักยาว / มันส�าปะหลัง

ABSTRACT

 Study on intercropping of para rubber in farm of Mr. Akrawat Kittipongungpakorn. Farmer in Buriram Province. 

RRIT 251 were planted in October 2008 the 10 rai spacing of 3x7 meter area divided into 4 sections, divided into 4 

sections each count 2.5 rai area part 1 long bean, cucumber, eggplant planting part 2 corn, long bean, cucumber planting, 

area of part 3 growing cassava, long bean, cucumber, and the part 4 cassava planting was found that tire age 2 years 

10 months of growth around the trunk of rubber tree in part 1 and 2 highest mean was 29.71 and 29.50 cm respectively, 

are in a good level compared to the standard rubber trees before tapping 3 years old. Long bean and cucumber more 

profitable to grow other crops. The average profit of 40,069 and 19,480 baht per plant. It is also a short-lived plants that 

grow there. How to choose the type of rubber intercropping. Consider appropriate to local conditions. Soil and climate. 

The plant is the market demands it. Farmers should have the experience and expertise in cultivating.

Keywords : Multicropping / Pararubber / Yardlong bean / Cassava

บทน�า
 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยาง 16.89 ล้านไร่ โดย

ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุด 11.34 ล้านไร่ รองลงมาคือ 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 2.85 ล้านไร่ ในภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนอื จงัหวดัหนองคายมพีืน้ทีป่ลกูยางมากทีส่ดุ 6.38 แสนไร่ 

ส่วนจงัหวดับรุรีมัย์มพีืน้ทีป่ลกูยาง 1.78 แสนไร่ และมพีืน้ทีย่าง

อายุน้อยกว่า 6 ปี 102,375 ไร่ (กรมวิชาการเกษตร. 2553) 

เกษตรกรชาวสวนยางของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
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รูปที่  1 การเจริญเติบโตรอบล�าต้นยางพาราในพื้นที่ปลูกพืช

แซมชนิดต่างๆ 

รายย่อย 95% มีที่ดินถือครองเฉลี่ยรายละ 12 ไร่ เกษตรกร

จงัหวดับรุรีมัย์ร้อยละ 48 ถอืครองพืน้ทีน้่อยกว่า 10 ไร่ ร้อยละ 

45 ถือครองพื้นที่เฉลี่ย 10-12 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้

จากการท�าสวนยางเพยีงอย่างเดยีว ในระยะแรกของการปลกู

สร้างสวนยางจะมีพื้นที่ว่างในระหว่างแถวยางมาก สามารถ

ใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านี้เพื่อเสริมรายได้ในระหว่างที่

ยังไม่ได้รับผลผลิตน�้ายางด้วยการปลูกพืชแซมยาง ซึ่งเป็น 

การปลูกพืชระหว่างแถวยางในขณะที่ต้นยางอายุไม่เกิน 3 ปี 

สามารถปลูกพืชล้มลุกและพืชอายุสั้นได้หลายชนิด เพื่อเป็น

พืชเสริมรายได้แก่เกษตรกรในระยะก่อนเปิดกรีด นอกจาก

จะได้รับประโยชน์จากพืชแซมในแง่รายได้เสริม หรือเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน พืชแซมยางบางชนิดยังมีผลในทางบวก 

ต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง ท�าให้เปิดกรีดยางไดเร็ว และ

ยังช่วยควบคุมวัชพืชในสวนยางโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี 

การปลกูพชืแซมต้องพจิารณาถงึตลาด แรงงาน เงนิทนุ ขนาด

พื้นที่ และการคมนาคม ดังนั้นการศึกษาการปลูกพืชแซมยาง

จึงเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร และเกษตรกรสามารถน�าไป

เป็นองค์ความรู้ ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ และหน่วย

งานที่สนใจ ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือต่อไปได้

วัตถุประสงค์

 เป็นแปลงต้นแบบการปลูกพืชแซมยาง เพื่อให้

เกษตรกรมีรายได้ในระยะก่อนเปิดกรีด เป็นทางเลือก 

ในการท�าสวนยางที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีการศึกษา

 1. คดัเลอืกเกษตรกรทีส่มคัรใจเข้าร่วมงานวจิยัได้แก่ 

นายอัครวัฒน์ กิตติพงษ์ภากรณ์ ที่อยู่บ้านเลขที่ 410/88 ม.8 

บ.ปลื้มพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะค�า จ.บุรีรัมย์ 

 ปลูกยางพันธุ ์สถาบันวิจัยยาง 251 เดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2551 พื้นที่ 10 ไร่ ระยะปลูก 3x7 เมตร 

 2. ด�าเนินกิจกรรมในแปลงต้นแบบโดยให้เกษตรกร

ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างระหว่างแถวยางเพื่อปลูกพืชที่เหมาะ

สมกับพื้นที่และตลาดท้องถิ่น 

 - พืชที่ปลูก ได้แก่ ถั่วฝักยาว แตงกวา 

ข้าวโพด มะเขือเปราะ และมันส�าปะหลัง 

 - แบ ่งพื้นที่ปลูกยางพาราออกเป ็น 

4 ส่วนๆ ละ 2.5 ไร่ 

 พื้นที่ส่วนที่ 1 ปลูกถั่วฝักยาว แตงกวา มะเขือเปราะ 

สลับกัน

 พื้นที่ส่วนที่ 2 ปลูกข้าวโพด แตงกวา ถั่วฝักยาว 

สลับกัน

 พื้นที่ส่วนที่ 3 ปลูกมันส�าปะหลัง ถั่วฝักยาว แตงกวา 

สลับกัน

พื้นที่ส่วนที่ 4 ปลูกมันส�าปะหลัง 

 - การปลูกและดูแลรักษา

 ถั่วฝักยาว และแตงกวา ปลูกด้วยวิธีการหยอดเมล็ด 

ห่างจากแถวยางพารา 150 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 

130 เซนติเมตร ระหว่างต้น 80 เซนติเมตร ปลูก 4 แถว 

ในพื้นที่ระหว่างแถวยาง รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก ใส่ปุ๋ยเคมี

สูตร 15-15-15 และยูเรีย 30 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงที่ออกดอก 

ติดผล ให้น�า้ด้วยระบบน�้าหยด

 มะเขอืเปราะ เพาะกล้าในถาดหลมุ เมือ่กล้าอาย ุ15 วนั 

ย้ายมาปลูกในแปลง ห่างจากแถวยางพารา 150 เซนติเมตร 

ระยะระหว่างแถว 200 เซนตเิมตร ระหว่างต้น 150 เซนตเิมตร 

ปลกู 3 แถวในพืน้ทีร่ะหว่างแถวยาง หลงัย้ายปลกู 10 วนั และ

ช่วงออกดอกติดผล ใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น�า้

ด้วยระบบน�้าหยด

 มันส�าปะหลัง ปลูกห่างจากแถวยางพารา 150 

เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 130 เซนติเมตร ระหว่างต้น 

80 เซนติเมตร ปลูก 4 แถวในพื้นที่ระหว่างแถวยาง ใส่ปุ๋ยเคมี

สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อมันส�าปะหลังอายุ 

1 และ 3 เดือน ให้น�้าด้วยระบบน�้าหยด

 ข้าวโพด ปลูกด้วยวิธีการหยอดเมล็ด ห่างจากแถว

ยางพารา 150 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 80 เซนติเมตร 

ระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ปลูก 5 แถวในพื้นที่ระหว่างแถว

ยาง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และยูเรีย อัตรา 35 กิโลกรัม 

ต่อไร่ ให้น�้าด้วยระบบน�้าหยด

 3. การเก็บข้อมูล

 - วัดความเจริญเติบโตของต้นยาง โดยวัดเส้น

รอบล�าต้นที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน สุ่มวัด

จ�านวน 50 ต้นต่อพื้นที่ 

 - ผลผลิตของพืชแซมยาง

 - รายรับ-รายจ่าย ของพืชแซมยาง

 4. สรุปผล/ประเมินผล โดยประเมินผลทางด้นผล

ตอบแทน ความพอใจโครงการ และการยอมรับเทคโนโลยี 

ของเกษตรกร 
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ผลการศึกษา

 ผลของการปลูกพืชชนิดต่างๆ แซมระหว่างแถวยาง 

พบว่า เมื่อยางอายุ 2 ปี 10 เดือน การเจริญเติบโตรอบล�าต้น

ยางในพื้นที่ส่วนที่ 1 (ปลูกถั่วฝักยาว แตงกวา มะเขือเปราะ 

สลับกัน) และพื้นที่ส่วนที่ 2 (ปลูกข้าวโพด แตงกวา ถั่วฝักยาว 

สลับกัน) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 29.71 และ 29.50 เซนติเมตร 

ตามล�าดบั (ตารางที ่1,  รปูที ่1) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน

ต้นยางก่อนเปิดกรีดที่อายุ 3 ปี (ตารางที่ 2) พบว่า ยางที่ปลูก 

ในพื้นที่ทั้งส่วนที่ 1 และ 2 อยู่ในระดับดี ในขณะที่ยางที่

ปลูกในพื้นที่ส่วนที่ 4 (ปลูกมันส�าปะหลัง) การเจริญเติบโต

รอบล�าต้นยางน้อยที่สุด และการเจริญเติบโตอยู่ในระดับต�่า 

คือ 19.51 เซนติเมตร 

ตารางที่  1 การเจริญเติบโตรอบล�าต้นยางพาราในพื้นที่ปลูก 

  พืชแซมชนิดต่างๆ

พืชแซม

การเจริญเติบโตรอบล�าต้นยางพารา (ซม.)

10 เดือน
1 ปี

10 เดือน

2 ปี

6 เดือน

2 ปี

10 เดือน

พื้นที่ส่วนที่ 1 5.20 16.50 25.50 29.71

พื้นที่ส่วนที่ 2 5.10 16.10 25.13 29.50

พื้นที่ส่วนที่ 3 4.10 13.50 21.77 25.89

พื้นที่ส่วนที่ 4 4.00 10.10 15.40 19.51

เฉลี่ย 4.60 14.50 21.95 26.15

ตารางที่ 2 มาตรฐานต้นยางก่อนเปิดกรีด

อายุยาง (ปี)

ระดับการบ�ารุงสวนยางตามขนาดเส้นรอบ

ล�าต้น (เซนติเมตร)

ระดับดี
ระดับปาน

กลาง
ระดับต�า่

2 16 14 12

3* 27 24 21

4 37 33 29

5 46 41 33

6 52 47 43

ที่มา : ฉกรรจ์ (2552)

 การปลูกพืชชนิดต่างๆ แซมยาง พบว่า การปลูก

ถั่วฝักยาว มีก�าไรมากกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นๆ คือมีก�าไร

เฉลี่ย 40,069 บาทต่อครั้งปลูก รองลงมาได้แก่แตงกวา 

มีก�าไรเฉลี่ย 19,480 บาทต่อครั้งปลูก ในขณะที่มะเขือเปราะ

มีก�าไรน้อยที่สุด เกษตรกรปลูกถั่วฝักยาวและแตงกวา 5 ครั้ง 

ซึง่มากกว่าปลกูข้าวโพด และมะเขอืเปราะ เนือ่งจากเกษตรกร

มีประสบการณ์และความช�านาญในการปลูกพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ 

อีกทั้งพืชทั้งสองชนิดนี้ให้ผลผลิตสูง ราคาดี มีพ่อค้ามารับซื้อ

ถงึแปลง ขณะทีข้่าวโพดและมะเขอืเปราะผลผลติ และราคาต�า่ 

(ตารางที่ 3 และ 4)

ตารางที่ 3 ผลผลิต ราคา และจ�านวนครั้งที่ปลูกพืชแซมยาง 

  ชนิดต่างๆ ระหว่าง ปี 2552-2554

ชนิด

พืชแซม

ผลผลิต

เฉลี่ย 

(กิโลกรัม/

ไร่)

ผลผลิต

เฉลี่ย/

ครั้งปลูก 

(กิโลกรัม)

ราคา

(บาท)

จ�านวน

ครั้งที่ปลูก 

(ครั้ง)

ถั่วฝักยาว 2,135 3,203 15 5

แตงกวา 1,821 2,732 10 5

ข้าวโพด 816 1,224 10 1

มะเขือลาย 436 654 12 2

มัน

ส�าปะหลัง

3,720 5,580 2.80 3

รูปที่  1 การเจริญเติบโตรอบล�าต้นยางพาราในพื้นที่ปลูกพืช

แซมชนิดต่างๆ 
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ตารางที ่4 รายรบั-รายจ่ายพชืแซมยางชนดิต่างๆ ต่อครัง้ปลกู

ชนิดพืชแซม รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) ก�าไร (บาท)

ถั่วฝักยาว 48,047 7,978 40,069

แตงกวา 27,315 7,835 19,480

ข้าวโพด 12,240 2,880 9,360

มะเขือลาย 7,850 978 6,872

มันส�าปะหลัง 15,624 3,720 11,904

วิจารณ์และสรุปผล

 การปลูกพืชแซมยางของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ 

สรุปได้ว่า การปลูกถั่วฝักยาว แตงกวา ข้าวโพด และมะเขือ

เปราะ ส่งผลให้การเจริญเติบโตของต้นยางพาราอยู ่ใน 

ระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากระดับรากแพร่ขยายไม่ไกล ขณะที่ปลูก

มนัส�าปะหลงัแซมยาง ท�าให้การเจรญิเตบิโตของต้นยางพารา

อยู ่ในระดับต�่า เพราะมันส�าปะหลังเป็นพืชหัว และอยู ่ใน

อันดับ (Order) เดียวกันกับยางพารา คือ Order Malpighiales 

อกีทัง้การแพร่ขยายของหวัมนัส�าปะหลงัแพร่ออกไกล จงึแย่ง

ธาตุอาหารยางพาราได้ดี ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต 

ของต้นยางพารา เมื่อพิจารณารายรับ-รายจ่าย สรุปได้ว่า 

การปลูกถั่วฝักยาว และแตงกวา มีก�าไรมากกว่าพืชอื่นๆ และ

เป็นพืชอายุสั้นจึงปลูกได้หลายครั้งกว่ามันส�าปะหลัง ทั้งนี้ 

การจะเลือกปลูกพืชแซมยางชนิดใดนั้น ต้องพิจารณาให้

เหมาะสมกับสภาพในแต่ละท้องถิ่น สภาพดินและภูมิอากาศ 

ต้องเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการพอสมควร เกษตรกร 

ควรมีประสบการณ์และความช�านาญในการปลูก 

เอกสารอ้างอิง

กรมวชิาการเกษตร. (2553). ข้อมลูวชิาการยางพารา 2553. 
เอกสารวชิาการ. สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 123 หน้า.

ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์. (2552). คัมภีร์ยางพารา  พืช
มหัศจรรย์  ไม้เศรษฐกิจล�้าค่า ปลูกง่าย รายได้ดี. 
บริษัท เอ-วัน ฟิวเจอร์ จ�ากัด จ.นนทบุรี. 230 หน้า.

ศนูย์วจิยัและพฒันาการเกษตรบรุรีมัย์. (2553). รายงานความ
ก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้ยางพาราโดยมีส่วน
ร่วมของเกษตรกร. ณ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย. 
26-27 สิงหาคม 2553.



289
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

บทเรียนเบื้องต้นของการร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับภาคเอกชน

Primary Lessons Learnt from Corporate Social Responsibility Project Between 

Khon Kaen University and Private Sector

พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง1 สุจินต์ สิมารักษ์2 ดิรก สาระวดี3  และ วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร4

Puttipong Hongthong1 Suchint Simarak2 Dilok Sarawadee3  and  Waranya Prommasakha Na Sakon Nakhon4

1นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2อาจารย์พิเศษประจำาหลักสูตรเกษตรเชิงระบบ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3นักวิจัยชำานาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  4นักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมวิทยาการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำาข้อตกลงร่วมมือในการร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate 

Social Responsibility, CSR) กับบริษัทเอกชน โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Action Research, PAR) เป็นฐานสำาหรับกระบวนการในการดำาเนินงาน ในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

สามารถนำาไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ได้ โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเอกชนให้มีบทบาท เป็นวิทยากรกระบวน 

การและนกัพฒันาชมุชน มกีารดำาเนนิงานในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 2 หมูบ้่าน ซึง่มบีรบิททางสงัคมทีแ่ตกต่างกนั หมูบ้่านที ่1 เป็นหมูบ้่าน

แรกที่นักพัฒนาชุมชนเรียนรู้การทำางานร่วมกัน และพบสภาพปัญหาหลากหลายที่สะท้อนมาจากแนวคิดในการทำางานและระบบ 

การทำางาน อันเป็นปัจจัย ที่มาจากทั้งมหาวิทยาลัยและเอกชน โดยสะท้อนให้เห็นปัญหาของนักพัฒนาเกี่ยวกับแนวคิด การขาด

ทักษะความความรู้ความเข้าใจในงานพัฒนาชุมชน รวมถึงสภาพของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปรวดเร็ว ซึ่งเป็นการศึกษา

ชุมชนที่ยังคงรูปแบบการทำางานเดิมของเอกชน กล่าวคือ เน้นการทำางานที่รวดเร็ว ทำางานเพื่อสนองนโยบายองค์กร ชุมชน 

มส่ีวนร่วมในการทำางานน้อย ส่งผลถงึข้อมลูทีไ่ด้จากการใช้เครือ่งมอืทีข่าดความสมบรูณ์ และไม่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง 

เตม็ที ่จากสภาพปัญหาในการฝึกอบรมและการทำางานพฒันาชมุชนของหมูบ้่านแรก จงึได้มกีารปรบัรปูแบบการทำางานในหมูบ้่าน

ที ่2 โดยมุง่เน้นให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการทำางานมากทีส่ดุเท่าทีท่ำาได้ บนฐานของเครือ่งมอืเดมิ ซึง่ลกัษณะการทำางานดงักล่าวเป็น 

การวิจัยไทบ้าน เน้นชุมชนเป็นผู้ดำาเนินการด้วยตนเอง ตั้งแต่กระบวนการแรกของการทำางาน เพื่อให้เข้าใจสภาพชุมชน ทั้งที่เป็น

สภาพปัญหาและศักยภาพ ทำาให้เกิดการพัฒนาโดยนักพัฒนาชุมชนมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงและผู้สนับสนุน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างนกัพฒันาชมุชนและชาวบ้าน ซึง่จะนำาสูก่ารพฒันาโดยมเีอกชนเป็นผูใ้ห้การดแูล แต่ชมุชนเป็นเจ้าของโครงการและดำาเนนิ

การด้วยตนเอง และคาดว่าจะนำามาสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนในที่สุด

ค�าส�าคัญ : โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ / การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ABSTRACT

 Khon Kaen University signed an agreement on Corporate Social Responsibility (CSR) Project with private 

company. The Participatory Action Research (PAR) was applied as the operation basis for developing the targeted 

communities to be the village model by focusing on personnel development in achieving the roles of facilitator and 

community developer. The targeted communities comprised two villages and found different social context. In the first village, 

the community developers found various problems in operating concept and system which affected by the factors from both 

university and company. The problems also reflected in community developers and concept, lack of skills and knowledge in 
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community development and rapid changes of economic and society. Moreover, the study of community was based 

on the company’s operation pattern focusing on swift operation in responding the organization policy and less in 

community participation. This leaded to the insufficient and unbeneficial data collected from the uncompleted tool. 

According to the above problems, the operation pattern was therefore adjusted for the second village. The operation was 

based on the same tool but put more emphasis on community participation. It named “Thai Baan Research”, which aimed to 

encourage the communities to be the operator for all process in order that they could perceive their conditions, problems 

and potential. The community developers became the supporters for the collaborative learning between community 

developers and villagers. This development project, supervising and monitoring by private company and owning and 

operating by communities, would finally lead to the sustainable community development.

Keywords : Corporate Social Responsibility Project / Participatory Action Research

บทน�า 

 ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กระแสของการ

ทำากิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของเอกชน 

(Corporate Social Responsibility) หรือที่เรียกโดยย่อ

ว่า CSR ขององค์กรเอกชน และรัฐวิสาหกิจ มีความตื่นตัว

มากขึ้น ปรากฏให้เห็นทั้งในรูปของการให้รางวัลซีเอสอาร์

ประจำาปี มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับ CSR (พิพัฒน์ นนทนา

ธรณ์. 2553) การทำาโครงการ CSR สามารถการแบ่งตาม

ลักษณะกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจ เป็น 5 ประเภท

คือ (1) ซีเอสอาร์นอกกระบวนการ (CSR-after-Process) 

(2) ซีเอสอาร์ในกระบวนการ (CSR-in-Process) (3) ซีเอ

สอาร์ทั้งกระบวนการ (CSR-as-Process) (4) ซีเอสอาร์ 

ทั้งวิสาหกิจ (CSR-as-Enterprise) และ (5) ซีเอสอาร์ 

ทัง้ธรุกจิ (CSR-as-Business) ซึง่ประเภทการดำาเนนิงาน CSR 

ในกระบวนการ (CSR-in-Process) คือแนวทางที่กลุ ่ม

บริษัทมิตรผลใช้ในการทำา CSR โดยมีเป้าประสงค์เพื่อลด 

ความเหลือ่มลำา้ทางเศรษฐกจิ ลดช่องว่างระหว่างคนจนคนรวย 

คือ ความไม่เป็นธรรม (ประเวศ วะสี. 2552) กลุ่มบริษัท

มิตรผลจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหาแนว

แนวทางการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการความร่วมมือ 

เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่พัฒนา

ชุมชนของกลุ ่มบริษัทนำ้าตาลมิตรผล ให ้มีการเรียนรู ้ 

ในการทำางานกบัชมุชน โดยใช้กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร

แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) (ปาริชาติ 

วิจัยเสถียร และคณะ. 2552) กระตุ้นให้ชุมชนเป็นผู้คิด และ

ริเริ่มโครงการที่มาจากความต้องการของตนเอง มีการบริหาร

จัดการโดยคนภายในชุมชน ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในมิติ 

เชิงกระบวนการ (Cohen and Uphoff. 1980) และมีเจ้าหน้าที่

ของมิตรผลทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและเป็นวิทยากรกระบวน 

การ (Facilitator) (อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล. 2542) ระหว่างการ

ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ได้คัดเลือกหมู่บ้าน เพื่อริเริ่มการศึกษา

วิเคราะห์ชุมชนและจัดทำาแผนพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน 

โดยมีหมู่บ้านเป้าหมาย 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านนาหว้านาคำา 

ตำาบลบ้านเม็ง อำาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น และหมู่บ้าน

ดงดิบ ตำาบลหนองใหญ่ อำาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการทำางานหมู่บ้าน

ละ 1 ท่าน 

 เมื่ อนักเจ ้ าหน ้าที่พัฒนาชุมชนได ้ปฏิบัติหน ้า 

ในหมู่บ้านเป้าหมายทั้ง 2 หมู่บ้าน พบว่าในแต่ละพื้นที่มี

ปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นปัญหาจากระบบ 

การทำางานของเจ้าหน้าที ่ปัญหาด้านความแตกต่างด้านบรบิท

ชมุชน ทำาให้ต้องมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการทำางานในแต่ละ

หมู่บ้าน เกิดกระบวนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ จนสามารถ 

นำามาวิเคราะห์เป็นบทเรียน บทความนี้จึงจัดทำาเพื่อเสนอผล

บทเรียนจากการทำางานร่วมกันและที่เกิดจากการวิเคราะห์

ชุมชนและการยืนยันข้อมูลกับชุมชน เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการนำาใช้ในพื้นที่อื่นๆ 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนหลัก มีบทบาทเป็นผู้ช่วยฝึก

อบรมเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทมิตรผล และทำาหน้าที่ติดตาม

ประเมินผลการทำางานของเจ้าหน้าที่ โดยใช้การสังเกต 

(Observat ion) ทั้ งที่ เป ็นการสังเกตแบบมีส ่วนร ่วม 

(Participant Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
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(Non-Participant Observation) ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน

การทำางาน การเก็บรวบรวมข้อมูล จนถึงขั้นตอนที่พร้อมจัด

ทำาแผนพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-Depth Interview) เจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทมิตรผลเป็น

รายบคุคล เพือ่ให้ทราบถงึแนวคดิและวธิกีารทำางาน ตลอดจน

มุมมองเชิงนโยบายของผู้บริหาร และทัศนคติของทางบริษัท

เอกชนที่มีต่อการทำางานด้านพัฒนาชุมชน อันมีผลสืบเนื่อง

ต่อกระบวนการทำางานด้วย

ผลการศึกษา 

 ในการศกึษากระบวนการทำางานของเจ้าหน้าทีพ่ฒันา

ชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทมิตรผล มุ่งให้ชุมชนมีความ

เข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการทำา CSR ในรูป

แบบดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการทำางานค่อนข้างใหม่สำาหรับ

องค์กรธุรกิจอย่างกลุ่มบริษัทมิตรผล โครงสร้างการทำางาน

จึงแตกต่างไปจากฝ่ายอื่นๆ ขององค์กร ฝ่ายพัฒนาชุมชน 

อย่างยั่งยืน จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกลุ่มบริษัทมิตรผล

โดยตรง แต่เนื่องจากโรงงานนำ้าตาลของกลุ่มมิตรผลตั้งอยู่

ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ดังนั้นในกระบวนการทำางาน

ของเจ้าหน้าที่ของมิตรผล นอกจากจะต้องทำางานภายใต้ 

การบังคับบัญชาจากประธานกลุ ่มมิตรผลแล้ว ยังต้อง

รับทำางานที่สังกัดแต่ละโรงงานมอบหมายด้วย ทั้งนี้จาก

แผนผังโครงสร้างการทำางาน จะเห็นว่าในระบบการทำางาน 

มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีบทบาทในการประสานงานระหว่างผู้บริหาร

และฝ่ายพัฒนาชุมชนอย่างยืน และมีอำานาจหน้าที่ในการ 

สั่งงานต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง (ดังภาพที่ 1)

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มมิตรผลจะมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการทำา CSR แต่ก็ยังขาดความเชี่ยวชาญ 

ในการทำางานด้านพัฒนาชุมชนที่สามารถตอบสนองต่อ

นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนได้ จึงร่วม

กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ 

กลุ่มมิตรผลเพื่อให้มีทักษะการทำางานพัฒนาชุมชน โดยใช้ 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory 

Action Research, PRA) และการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนใน

หมู่บ้านเป้าหมายเพื่อให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยแบ่งผลการ

ศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 บทบาทของที่ปรึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบทบาทเป็นผู้ให้การอบรม 

แก่เจ้าหน้าที่ของมิตรผล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและ

ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านพัฒนาชุมชน 

ซึ่งเน้นให้ความรู้ทั้งในมิติของการพัฒนา และมิติของชาวบ้าน 

ใช้หลักการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบเร่งด่วน (Rapid Rural 

Appraisal, RRA) (สุเกสินี สุภธีระ. 2532) และการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research, 

PRA) เป็นแนวทาง เพื่อสามารถนำาไปสู่ขั้นตอนการจัดทำา

แผนพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมได้ ในกระบวนการอบรม 

ดังกล่าวไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาชุมชนเพียงอย่าง

เดียวเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น 

นกัพฒันาชมุชนทีม่ศีกัยภาพเพือ่รบัใช้สงัคมอย่างมปีระสทิธภิาพ

อีกด้วย

ส่วนที่ 2 การเริ่มโครงการ CSR กลุ่มบริษัทมิตรผล

 ขั้นตอนแรกทำาการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย โดยได้

เลือกหมู่บ้านนาหว้านาคำา ตำาบลบ้านเม็ง อำาเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น และหมู่บ้านดงดิบ ตำาบลหนองใหญ่ อำาเภอ

โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งการทำางานออกเป็น 3 ช่วง 

ช่วงแรกเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ทำาความเข้าใจบริบทชุมชน และเลือกวิธีการที่ใช้ในการศึกษา

ชุมชนอย่างถูกต้องและเหมาะสม ช่วงที่สอง คือการคืนและ

ยืนยันข้อมูลกับชุมชน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

และเพิ่มเติมเนื้อหา โดยในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้

บทบาทของการเป็นวิทยากรกระบวนการที่ดี ช่วงที่สาม 

เป็นขั้นตอนการจัดทำาโครงการพัฒนาที่เจ้าหน้าที่ได้ร่วมคิด

ร่วมทำากับชุมชน โดยที่ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการเอง และ

เจ้าหน้าที่มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงและเป็นผู้ประสานงานระหว่าง 
ภาพที่ 1 แผนผังโครงสร้างการทำางานฝ่ายพัฒนาชุมชน 
  อย่างยั่งยืน
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กลุ่มมิตรผล ชาวบ้านและภาคีต่างๆ ที่เข้าร่วม ซึ่งในทุกขั้น

ตอนของการดำาเนนิงาน มุง่เน้นให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกนัระหว่าง 

ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่มากที่สุด โดยกำาหนดการศึกษา

วิเคราะห์ชุมชนไว้ 2 แนวทาง ดังนี้

 1) การใช้หลักการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการศึกษา

วิเคราะห์ชุมชนโดยเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Based Line) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือสำาหรับเก็บ

รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับครัว

เรือน (2) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และ (3) ข้อมูลด้านสังคม 

ซึ่งการศึกษาในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่กลุ่มบริษัทมิตรผลต้องการ

นำามาใช้ประโยชน์ในการกำาหนดตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อประเมินการทำางานในชุมชนทั้งก่อนและหลังโครงการ 

ในขณะเดียวกันบริษัทคาดหวังว่าจะสามารถนำาข้อมูลที่ได้ไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในหน่วยงานของกลุ่มบริษัทมิตรผล

ด้วย กล่าวได้ว่า แนวทางการศึกษาในส่วนนี้เป็นการดำาเนิน

งานเพื่อสนองนโยบายของกลุม่บริษทัมิตรผล เป็นการทำางาน

ในมิติของภาคเอกชนที่เจ้าหน้าที่มิอาจมองข้ามไปได้ ขณะ

เดียวกันมีเวทีการเรียนรู้จากข้อมูลที่ได้กับหน่วยงานในพื้นที่

ของกลุ่มบริษัทมิตรผลด้วย

 2) การใช้หลกัการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน และศึกษาความเหลื่อมลำ้าทาง

เศรษฐกิจของหมู่บ้านเป้าหมาย ในกระบวนการดังกล่าว

เป็นการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ร่วมกับการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research, 

PAR) ใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure 

Interview, SSI) (สุจินต์ สิมารักษ์ และสุเกสินี สุภธีระ. 2530) 

ตามหลักการของการประเมินสภาพชนบทอย่างเร่งด่วน 

(RRA) กับตัวแทนของครัวเรือนทั้ง 3 ฐานะ ได้แก่ ฐานะดี 

ฐานะปานกลาง ฐานะจน ซึง่ทมีทีป่รกึษามหาวทิยาลยัขอนแก่น

ต้องการเน้นให้ได้ข้อมูลที่มาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 

มากที่สุด และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาว

บ้านในพื้นที่ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความลุ่มลึกมากกว่าการใช้ 

มุมมองจากบุคคลภายนอกชุมชน

ส่วนที่ 3 การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน

หมู่บ้านนาหว้านาค�า

 หมู่บ้านนาหว้านาคำา ตำาบลบ้านเม็ง อำาเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีการปกครอง 

รวมกัน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านนาหว้า หมู่ที่ 15 และหมู่บ้าน

นาคำา หมู ่ที่ 5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคการเกษตร 

โครงการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านส่วนมากเป็นโครงการที่มา

จากนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ และมีองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนา 

ในหมูบ้่านเป็นหลกั ชาวบ้านมส่ีวนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ

การพฒันาค่อนข้างน้อย ในการดำาเนนิโครงการมติรผลพฒันา

ชุมชนอย่างยั่งยืน ได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านนาหว้านาคำา 

เป็นพื้นที่แรกสำาหรับศึกษาวิเคราะห์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้

การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนร่วมกันในพื้นที่จริง โดยมุ่งหวังว่า

จะสามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบสำาหรับการทำา CSR 

ของกลุม่บรษิทัมติรผลและเป็นหมูบ้่านที ่ให้บคุคลทัว่ไปได้รบัรู้ 

และเข้าใจการทำางานของเจ้าหน้าที่ ทำาให้ต้องมีการทำางาน 

ภายใต้กรอบของระยะเวลาทีจ่ำากดั และมกีารดำาเนนิงานทัง้ใน

ส่วนทีเ่ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ และการวจิยัเชงิคณุภาพควบคู่

ไปพร้อมกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษา

วิเคราะห์ชุมชนภายใต้ขอบเขตระยะเวลาที่จำากัด ทำาให้เจ้า

หน้าที่ไม่สามารถดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

และเชิงปริมาณด้วยตนเองไปพร้อมกันได้ จึงเลือกนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ช่วยในการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล 

แต่เนื่องจากชาวบ้านบางส่วนไม่สะดวกให้ข้อมูลในเวลากลางวัน 

จึงต้องมีการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาบ่ายจนถึงเวลากลางคืน 

ทำาให้ไม่มกีารประชมุเพือ่สรปุปัญหาและอปุสรรคในการทำางาน

แต่ละวัน อีกทั้งไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ

ข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จึงขาดความ

สมบูรณ์ และสะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดจากความไม่ชัดเจน

ของคำาถามที่ใช้ในแบบสอบถาม รวมถึงความไม่เข้าใจของ

ชาวบ้านเกี่ยวกับกระบวนการทำางานของเจ้าหน้าที่ ปัญหา 

ดังกล่าวข้างต้นมีผลต่อขั้นตอนการวิเคราะห์ ซึ่งพบว่าข้อมูล

ไม่มคีวามเทีย่งตรงโดยเฉพาะประเดน็ทีต้่องใช้หน่วยในการวดั 

และในขั้นตอนการคืนข้อมูลชุมชน ที่ไม่สามารถนำาข้อมูลที่ได้

จากแบบสอบถามมาใช้ในการคืนข้อมูลได้ อนึ่ง เจ้าหน้าที่ได้

นำาข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่ได้จากแบบสอบถามนำาเสนอในเวที

คืนข้อมูล ซึ่งพบว่าต้องมีการจัดการข้อมูล โดยใช้แผนภาพ

และจัดการตัวเลขให้เข้าใจได้ง่ายและใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

มาเสริม เพื่อเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น

 2) การเก็บข้อมูลด้านความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจ 

เจ้าหน้าที่ได้ใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ทราบเงื่อนไข

ของการแบ่งเกณฑ์ชาวบ้านทั้งสามฐานะ ได้แก่ ฐานะรำ่ารวย 

ฐานะปานกลาง และฐานะยากจน เป็นการจำาแนกชาวบ้าน
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ในแต่ละประเภทโดยใช้มิติชาวบ้านเป็นแนวทางหลักในการ

ศึกษา 

 แต่ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่ามีปัญหา

หลายประการที่เกิดจากการวางแผนทำางาน ตั้งแต่การนัด

หมายชาวบ้าน โดยที่ฝ่ายมิตรผลเป็นผู้กำาหนดวันด้วยตนเอง

แต่มิได้คำานึงถึงสภาพชุมชนในขณะนั้น ที่มีการจัดงานเลี้ยง 

ในหมู่บ้าน ทำาให้มีผู้เข้าร่วมการประชุมน้อย การแสดงความ

คดิเหน็ส่วนใหญ่จงึเป็นของผูน้ำาชมุชน ประกอบกบัความเข้าใจ

ของชาวบ้านเกี่ยวกับการจัดประชุมนั้นไม่ชัดเจน บรรยากาศ

ในการจัดเวทีจึงไม่เอื้อต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 อย่างไรก็ตาม ภายหลังเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น 

เจ้าหน้าที่ได้นำาข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อนำา 

ผลการศึกษาที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการจัดทำาแผนพัฒนาร่วม

กับชาวบ้านโดยจัดเวทีคืนข้อมูล ให้ชาวบ้านร่วมตรวจสอบ

ความถูกต้องและกระตุ ้นให้ชาวบ้านเห็นความสำาคัญของ

ข้อมูล เพื่อให้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

แต่เนื่องจากพื้นที่ศึกษาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 

2 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จึงได้แบ่งการจัดเวทีออกเป็น 2 กลุ่ม 

เพื่อความสะดวกในการคืนข้อมูล 

 แม้ว่าเป็นการนำาเสนอข้อมูลชุดเดียวกัน แต่เนื่องจาก

ผู้เข้าร่วมเวทีการคืนข้อมูลในแต่ละกลุ่มมีคุณลักษณะที่แตก

ต่างกัน ดังนั้นวิทยากรกระบวนการจึงต้องเลือกใช้เทคนิค 

และวิธีการคืนข้อมูลที่เหมาะสม โดยเน้นในเรื่องที่น่าสนใจ 

เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมคิดหาทางออก อันถือเป็นบทบาท

หลักของวิทยากรที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ 

ตัวอย่างเช่น การคืนข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหมู่บ้านซึ่งในกลุ่ม

แรกสามารถให้คำาตอบและเพิ่มเติมข้อมูลได้ในทันทีและ

เสนอให้ทำาประวัติหมู่บ้านเป็นสื่อต่างๆ ไว้ในหมู่บ้านเพื่อให้ 

คนรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลังเข้าใจที่ไปที่มาของชุมชน ขณะที่

กลุ่มหลัง วิทยากรต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคืนข้อมูลโดย

แบ่งเวลาในช่วงต่างๆ ของประวัติหมูบ้าน เปรียบเทียบให้

เหน็การเปลีย่นแปลงทางด้านนเิวศวทิยา ด้านการเกษตร และ

ด้านแรงงาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงกระตุ้นให้เกิด

กระบวนการคิดเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เน้นให้เห็นความสำาคัญของข้อมูลและ

หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน จึงทำาให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับ

ประวัติหมู่บ้าน

หมู่บ้านดงดิบ

 หมู ่บ้านดงดิบ ตำาบลหนองใหญ่ อำาเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพภาคการเกษตร โครงการพัฒนาในชุมชนนอกจาก 

เป็นโครงการที่มาจากนโยบายการพัฒนาของภาครัฐโดยมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำาหน้าที่ในการขับเคลื่อนแล้ว 

ยังมีสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ กลุ่ม 

Non-Governmental Organization (NGO) ที่ได้เข้ามาทำา

โครงการวิจัยในหมู่บ้าน เป็นโครงการวิจัยที่เปิดโอกาสให้ 

ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน ดังนั้นชาวบ้าน 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำาชุมชนจึงมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและมี

ทักษะในการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน 

 จากประสบการณ์ทีไ่ด้ในการเรยีนรูก้ารศกึษาวเิคราะห์

ชุมชนของหมู่บ้านนาหว้านาคำา ซึ่งพบปัญหาในการดำาเนิน

งานตั้งแต่กระบวนการวางแผนทำางานในชุมชน การนัดหมาย

ชาวบ้าน ทำาให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการปรับแนวทางการทำางาน

ในหมู่บ้านดงดิบใหม่ เพื่อให้สามารถทำางานพัฒนาชุมชนได้

บรรลุตามเป้าหมาย ขั้นแรกของการทำางานพื้นที่ เจ้าหน้าที่

ทำาการศึกษาศักยภาพของชาวบ้านที่สามารถเข้ามามีส่วน

ร่วมในการศกึษาวเิคราะห์ชมุชนได้ โดยพบว่ากลุม่ผูน้ำาชมุชน

เคยมีประสบการณ์ทำางานวิจัยอยู่แล้ว ลักษณะการทำางาน

ของหมูบ้่านดงดบิจงึเน้นให้ชาวบ้านมส่ีวนร่วมตัง้แต่การรเิริม่

โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดการทำางานแต่ละส่วนดังนี้

 1) การเกบ็รวบรวมข้อมลูพืน้ฐาน ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลบ้านดงดิบได้มีการแก้ไขข้อคำาถามในแบบสอบถาม 

โดยเฉพาะข้อมูลที่ต้องใช้หน่วยในการวัดและกิจกรรมการ

ปลูกพืช ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับชาวบ้านในการปรับปรุง

แบบสอบถาม และวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้หัวหน้า

คุ้มเป็นผู้ดำาเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลในวันและเวลา 

ที่สะดวกทั้งผู้เก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่มีหน้าที่

ในการติดตาม จัดการประชุมเพื่อสรุปบทเรียนในการทำางาน 

และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา รวมทั้งมี 

การสะท้อนปัญหาและอุปสรรคจากการทำางานในแต่ละวัน 

เพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน

 2) การเก็บข้อมูลด้านความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจ 

เจ้าหน้าพฒันาชมุชนได้เกบ็ข้อมลูด้วยตนเองพร้อมกบัการเกบ็

ข้อมลูพืน้ฐานของหมูบ้่าน แต่มกีารปรบัรปูแบบการทำางานโดย

สร้างเครื่องมือช่วยในการสัมภาษณ์ และหลังเสร็จสิ้นการเก็บ

ข้อมูลในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ได้นำาประเด็นและข้อสงสัยต่างๆ 
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จากการศกึษาความเหลือ่มลำ้าทางเศรษฐกจิเสนอต่อทีป่ระชมุ

สรปุ เป็นการตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หา (Triangulate) 

ในหลายๆ ด้าน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำาการสำารวจหมู่บ้าน 

(Village Walk) อีกครั้ง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการ

เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้กับ 

ชาวบ้านอยู่เสมอ ทำาให้การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้บรรลุ

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 จากประสบการณ์ทำางานของเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน 

สะท้อนให้เห็นปัญหาในการทำางานเจ้าหน้าที่ซึ่งโดยส่วนใหญ่

มสีาเหตมุาจากการทีเ่จ้าหน้าทีไ่ม่ตระหนกัถงึความสำาคญัของ

การเตรยีมความพร้อมในการเกบ็รวบรวมข้อมลู เนือ่งจากต้อง

ปฎิบัติงานในระยะเวลาที่กำาหนด การทำางานของเจ้าหน้าที่ 

ในช่วงแรกจึงขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยที่ใน 

ทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่ในฐานะคนภายนอกเป็นผู ้กำาหนด 

รูปแบบ วัน เวลา การทำางานเอง ทำาข้อมูลในแต่ละด้าน 

ขาดความครบถ้วน ชาวบ้านให้ข้อมูลน้อย การทำางานเป็น

ไปด้วยความยากลำาบาก สะท้อนถึงการขาดความพร้อม 

ในการให้ข้อมูลของชุมชน ดังนั้นในหมู่บ้านที่ 2 จึงได้มีการ

ปรบัเปลีย่นรปูแบบการทำางาน ด้านเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา 

และประเด็นที่สำาคัญ คือเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 

โดยให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็น และวางแผนการทำางาน

ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปทำางานในชุมชน และไม่

ทำางานอย่างเร่งรีบ แต่คำานึงถึงความพร้อมของชาวบ้าน

เป็นหลัก เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคก็ร่วมกันกับชาวบ้านใน

การหาทางแก้ไข เป็นการเปิดเวทีให้เจ้าหน้าที่ได้มีการแลก

เปลีย่นข้อมลูและเรยีนรูร่้วมกบัชาวบ้าน ทำาให้การทำางานของ 

ในหมู่บ้านที่ 2 ดำาเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์และแผนการ

ทำางานทีว่างไว้ โดยชาวบ้านมคีวามไว้วางใจทีจ่ะให้ข้อมลูและ

ทำางานร่วมกัน อันถือเป็นหัวใจสำาคัญของการทำางานพัฒนา

ชุมชน (อุทัย ดุลยเกษม. 2536)

วิจารณ์และสรุปผล

 จากบทเรียนการทำา CSR ระยะต้นของกลุ่มบริษัท

มิตรผลที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่เน้นหลักการมีส่วน

ร่วมของชุมชนเป็นแนวทางหลักในการดำาเนินงาน อันถือเป็น 

การทำา CSR แบบใหม่ของภาคเอกชน ซึ่งบทเรียนต่างๆ 

ที่พบสะท้อนจากปัญหาและอุปสรรคในการทำางาน สามารถ

จำาแนกได้เป็น 3 ส่วน คอื (1) ปัญหาทีม่าจากระบบการบรหิาร 

ของภาคธุรกิจ ซึ่งนโยบายการทำางานพัฒนาชุมชนของ

กลุ่มมิตรผลยังมิใช่นโยบายหลักในการดำาเนินงาน ทำาให้มี

โครงสร้างการทำางานและมรีะบบการบรหิารจดัการทีไ่ม่ชดัเจน 

แม้แต่บคุลากรภายในองค์กรเองกม็คีวามเข้าใจเกีย่วกบัการทำา 

CSR ค่อนข้างน้อย ลักษณะของการทำางานส่วนใหญ่ผูกขาด 

การทำางานโดยมิตรผลแต่ฝ่ายเดียว ไม่มีหน่วยงานและ

บุคลากรเฉพาะในพื้นที่ ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับชุมชน

ได้อย่างชัดเจนเพื่อพัฒนาขุมชน (2) ปัญหาของเจ้าหน้าที่ 

พบว่านอกจากจะเป็นปัญหาที่เป็นผลสืบเนื่องมากจาก 

การต้องทำางานภายใต้ระยะเวลาการทำางานที่ค่อนข้างจำากัด

แล้ว เจ้าหน้าที่ยังขาดความพร้อมในการดำาเนินกิจกรรม

หลายกิจกรรมในเวลาเดียวกันเพื่อให้การทำางานบรรลุ 

ตามเป้าหมายที่องค์กรได้กำาหนดไว้ ซึ่งควรมีการพัฒนา

แนวทางในการดำาเนนิงานเพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 

การทำางานพฒันาชมุชนให้มากขึน้ โดยทัง้ผูบ้รหิารขององค์กร

และเจ้าหน้าที่ควรเปิดเวทีเพื่อให้มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่าง

สมำ่าเสมอ เพื่อให้มีทัศนคติและมุมมองในการทำางานที่เป็น

ไปในทิศทางเดียวกัน (3) การขาดความพร้อมของชุมชนใน 

การให้ร่วมมอื โดยพบว่าการมส่ีวนร่วมของชมุชนค่อนข้างน้อย 

ดังนั้นในการทำางานร่วมกับชาวบ้านจึงควรคำานึงถึงกับสภาพ

สงัคมและบรบิทของชมุชนทีก่ำาลงัศกึษาเป็นหลกัสำาคญั กล่าว

คือในขั้นตอนของกระบวนการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วม

มือกับชาวบ้าน ควรเน้นให้คนในชุมชนเป็นผู้กำาหนดรูปแบบ 

และทศิทางการทำางานด้วยตนเอง ดงัจะเหน็ได้จากการทำางาน

ในหมู่บ้านแรกและหมู่บ้านที่สองที่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูป

แบบและวิธีการทำางานพบว่า ชาวบ้านให้ความร่วมมือใน 

การทำางาน และมีส่วนร่วมมากขึ้น มีผลต่อข้อมูลที่ได้และ

สามารถดำาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในช่วงแรกของการริเริ่มทำางาน 

จะพบปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน แต่ทั้งเจ้าหน้าที่และ 

ผู้บริหารขององค์กรต่างมีความคาดหวังว่าจะสามารถดำาเนิน

งานได้ตาม นโยบายที่ตั้งไว้ และมีการขยายพื้นที่ต่อไปใน

อนาคตให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้สรุป

ได้ว่าการทำา CSR ของกลุ ่มบริษัทมิตรผลไม่ใช่เพียงแค่ 

การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผ่านขั้นตอนและกระบวนการการทำา 

CSR เท่านั้น แต่เป็นองค์กรที่ได้ทำา CSR อย่างความเต็มใจ 

จริงใจ โดยไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายหรือเงื่อนไขใด ซึ่งถือเป็น 

CSR ระดับก้าวหน้า (โกศล ดีศีลธรรม. 2554) 

 ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้รับบทเรียนที่สำาคัญคือ 

การปรับกระบวนการ กำาหนดการและเครื่องมือในการพัฒนา
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เจ้าหน้าที่และที่สำาคัญการปรับดังกล่าวทำาให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ

การพัฒนาและกระบวนการการวิเคราะห์ชุมชนและการคืน

ข้อมลูนามากขึน้และสามารถทำางานในขัน้ตอนทำาแผนต่อไปได้
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บทคัดย่อ

 ทดสอบพัฒน�และปรับใช้เทคโนโลยีด้�นเขตกรรม เพื่อห�ชุดเทคโนโลยีสำ�หรับก�รผลิตข้�วโพดหว�นที่เหม�ะสมกับ

พื้นที่ภ�คเหนือตอนบนในพื้นที่ อ.แม่ว�ง และ อ.เชียงด�ว จ.เชียงใหม่ เปรียบเทียบเทคโนโลยีต�มคำ�แนะนำ�ของกรมวิช�ก�ร

เกษตรกับก�รปฏิบัติของเกษตรกร พบว่� ในปี 2551 อ.แม่ว�ง เกษตรกรที่ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ของกรมวิช�ก�รเกษตร 

มรี�ยได้สทุธสิงูกว่� 1,641-3,169 บ�ทต่อไร่ ผลผลติข้�วเหนยีวสนัป่�ตอง 1 และข้�วพนัธุ ์กข 6 อยูร่ะหว่�ง 80-1,200 กโิลกรมัต่อไร่ 

ในปี 2552 เกษตรกรทีป่ฏบิตัติ�มคำ�แนะนำ�มรี�ยได้สทุธสิงูกว่� 774-3,799 บ�ทต่อไร่ หลงัเกบ็เกีย่วข้�วโพดหว�นปลกูข้�วเหนยีว

สันป�่ตอง 1 กข 10 และปทุมธ�นี 1 ผลผลิต 700-950 กิโลกรัมต่อไร่สำ�หรับ อ.เชียงด�ว ปี 2551 เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติต�ม

คำ�แนะนำ�มีร�ยได้สูงกว�่วิธีของตนเอง 853-2,288 บ�ทต่อไร่ โดยหลังก�รปลูกข้�วโพด เกษตรกรปลูกข�้วเหนียวพันธุ์สันป่�ตอง 1 

ผลผลิต 900-1,200 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2552 เกษตรกรปฏิบัติต�มกรมวิช�ก�รเกษตรมีร�ยได้สุทธิสูงกว�่ก�รปฏิบัติด้วยวิธีตนเอง 

357- 6,308 บ�ทต่อไร่ เกษตรกรปลกูข้�วเหนยีวพนัธุส์นัป่�ตอง 1 และข�วดอกมะล ิ105 ผลผลติ 750-1,150 กโิลกรมัต่อไร่ผลผลติ

ข�้วโพดหว�นของทั้งสองพื้นที่เป็นไปต�มระดับม�ตรฐ�นก�รซื้อหน้�โรงง�นแปรรูป คือ นำ้�หนักฝักม�กกว่� 330 กรัม ขน�ดฝัก 

มีเส้นผ่�ศูนย์กล�ง 4.5-6 เซนติเมตร คว�มย�วฝัก 12-18 เซนติเมตร คว�มหว�นไม่ตำ่�กว่� 14 บริกซ์

ค�าส�าคัญ : ร�ยได้สุทธิ / ระบบข�้ว-ข้�วโพดหว�น / ข้�วโพดหว�น 

ABSTRACT

 Farm trial was held on rice-sweet corn system in Mae Wang and Chiang Dao District, Chiang Mai. This trial 

compared the recommended technology of Department of Agriculture (DOA) and regional practice on 11 farms in 

2008-2009. In 2008, Mae Wang District, the result showed that farmers that practice on DOA technology got higher net 

income than those who practice by regional technology 1,641-3,169 baht per rai. Yield of rice (San-pha-tawng 1and RD 

6) planting after sweet corn was 800-1,200 kilograms per rai. Also in 2009, the farmers got higher income 774-3,799 

baht per rai.Yield of rice (San-pha-tawng 1RD 10 and PathumThani 1) was 700-950 kilograms per rai.In 2008 and 2009, 

at Chiang Dao District, farmers who practice on DOA technology got higher income 853-2,288 and 357-6,308 baht per 

rai, respectively. In 2008, yield of rice (San-pha-tawng 1) planting after sweet corn was 900-1,200 kilograms per rai and 

in 2009, rice yield (San-pha-tawng 1 and KhowDaokMali 105) was 750-1,150 kilograms per rai. On the quality of sweet 

corn production, the products of both trials reached the standard of manufacturing such as pod weight was higher than 
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330 gram, pod diameter was 4.5-6 centimeter, pod length 12-18 centimeter and sweetness was 14 brix up.

Keywords : Benefit Cost Ratio / Chemical Fertilizer / Sweet Corn

บทน�า

 ข้�วโพดหว�น (Zea Mays L.) ในเขตภ�คเหนือ 

ตอนบนมีพื้นที่ปลูกปลูกร้อยละ 24 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด

ของประเทศ คิดเป็นอันดับ 2 รองจ�กภ�คตะวันตกซึ่งมีพื้นที่

ปลูกร้อยละ 33 แหล่งปลูกที่สำ�คัญ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงร�ย 

ลำ�ป�ง พะเย� แพร่ น่�น ลำ�พูนและแม่ฮ่องสอน โดยในปี 

เพ�ะปลูก 2543-2546 มีพื้นที่ปลูกอยู่ระหว่�ง 157,539-

210,271 ไร่ และมีผลผลิตอยู่ระหว�่ง 253,394-355,978 ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ย 1,668-1,727 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่�ก�รส่งออก

มีมูลค่�ไม่ตำ่�กว่� 3,000 ล้�นบ�ท โรงง�นแปรรูปต้องก�ร

ผลผลิตเฉลี่ยวันละ 1,200 ตันต่อวัน ในปี 2545 และเพิ่มเป็น 

1,700 ตันต่อวัน ในปี 2546 (สถ�บันวิจัยพืชไร่. 2546) และ

ถอืว่�ประเทศไทยส�ม�รถส่งออกข้�วโพดหว�นบรรจกุระป๋อง 

ได้เป็นอันดับ 3 ของโลก และปริม�ณผลผลิตคิดเป็นอันดับ 

8 ของโลก (Food and Agricultural Organization. 2004) 

โดยผลผลิตที่ส่งโรงง�นเพื่อแปรรูปต้องมีลักษณะม�ตรฐ�น 

คือ เป็นฝักสมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงทำ�ล�ย ขน�ดฝักสด

ปอกเปลือกมีเส้นผ่�ศูนย์กล�ง 4-5 เซนติเมตร คว�มย�ว 

12-18 เซนติเมตร นำ�้หนัก 200-250 กรัมต่อฝัก เมล็ดเรียง

เป็นระเบียบ 14-16 แถวๆ หนึ่งมี 30-40 เมล็ด มีสีสมำ่�เสมอ

ทั้งฝักและตรงต�มพันธุ ์ นอกจ�กนี้ต้องมีคว�มหว�นไม่

ตำ่�กว่� 14 บริกซ์ และคงคว�มหว�นไม่ตำ่�กว่� 36 ชั่วโมง 

(กรมวิช�ก�รเกษตร. 2545) ข้�วโพดหว�น นิยมปลูก

เป็นระบบร่วมกับพืชอื่นๆ เช่น ข้�ว-ข้�วโพดหว�น ข้�ว- 

ถั่วเหลือง-ข้�วโพดหว�น และปลูกข้�วโพดหว�นอย่�งเดียว 

(ในเขตที่ดอน) แต่พื้นที่ส ่วนใหญ่จะปลูกต�มหลังข ้�ว 

(กรมส่งเสริมก�รเกษตร. 2549) ในก�รปลูกเกษตรกรมัก

ประสบปัญห�ต้นทนุสงู จ�กก�รใช้ปุย๋เคมแีละแรงง�น นอกจ�ก

นีย้งัข�ดเทคโนโลยกี�รผลติทีเ่หม�ะสมในแหล่งปลกูภ�คเหนอื 

เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันม�จ�กก�รปรับใช้เทคโนโลยีใน 

เขตภ�คกล�งทีม่คีว�มแตกต่�งกนั กรมวชิ�ก�รเกษตร (2545) 

แนะนำ�ก�รใส่ปุ๋ยเคมีสำ�หรับข้�วโพดหว�น 3 ครั้ง ได้แก่ 

ใส่ปุ๋ยเคมี 16-20-0 หรือ 15-15-15 อัตร� 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

เมื่อข้�วโพดหว�นอ�ยุ 20 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตร� 

50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 21-0-0 อัตร� 100 กิโลกรัมต่อไร่ 

และเมื่อข้�วโพดหว�นอ�ยุ 40-45 วัน ควรใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0 

อัตร� 25 กิโลกรัมต่อไร่ หรือต�มค่�วิเคร�ะห์ดิน และจ�ก 

ก�รสำ�รวจและรวบรวมคณุภ�พและม�ตรฐ�นผลผลติข้�วโพด

หว�นปี 2548 พบว่�เกษตรกรประสบปัญห�คว�มแห้งแล้ง

และก�รระบ�ดของเชื้อไวรัสและโรคใบไหม้แผลใหญ่ ในท�ง

วิช�ก�รก�รปลูกพันธุ์ที่ต้�นท�นต่อโรคเป็นวิธีที่ใช้ป้องกันได้

ดีที่สุด แต่ก�รที่จะห�พันธุ์ต้�นท�นต่อโรคนั้นๆ ต้องใช้เวล�

น�นม�ก ควรต้องใช้วิธีก�รแบบผสมผส�นโดยรวมหล�ย

วิธีก�รเข้�ด้วยกัน เพื่อเป็นก�รลดปริม�ณเชื้อโรคเริ่มต้น 

อกีทัง้ก�รใช้ส�รเคมมี�กๆ  อ�จเป็นก�รทำ�ล�ยสภ�พแวดล้อม

ในระยะย�วได้ ก�รใช้ส�รเคมีจะเป็นวิธีก�รที่ได้ผลดีต่อเมื่อ

มีวิธีก�รปฏิบัติ ก�รใช้ชนิดของส�รเคมีที่ถูกต้องรวมถึง 

ก�รฉีดพ่นที่มีประสิทธิภ�พเพื่อป้องกันหลีกเลี่ยง หรือลด 

คว�มรุนแรงของโรคที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้�วโพด

หว�น (ศริวิฒุ.ิ 2550) สำ�หรบัพืน้ทีใ่นเขตภ�คเหนอืตอนบนนัน้ 

ก�รผลิตข้�วโพดหว�นในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปพันธสัญญ�

เกษตร เทคโนโลยกี�รผลติขึน้กบับรษิทัคูส่ญัญ�กบัเกษตรกร

ผู้ปลูกหรือขึ้นอยู่กับตัวผู้ปลูกเอง พบว�่ประสบปัญห�คว�ม

ไม่คงที่ของเทคโนโลยี ในจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ 

อ.แม่ว�ง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้�วโพดหว�นสูงยังข�ดเทคโนโลยี

ด ้�นก�รจัดก�รเขตกรรมและธ�ตุอ�ห�รพืช ในขณะที่ 

อ.เชียงด�ว ซึ่งมีเกษตรกรสมัครเข้�ร่วมโครงก�รเกษตรดี 

ทีเ่หม�ะสมข้�วโพดหว�นปรมิ�ณม�กและมแีนวโน้มก�รผลติ

ข้�วโพดหว�นในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้จ�กปี 2549 (สอบถ�มจ�กบรษิทั

คูพ่นัธะสญัญ�) ยงัคงประสบปัญห�ก�รจดัก�รโรค ก�รจดัก�ร

ธ�ตุอ�ห�รให้เหม�ะสมกับระยะเก็บเกี่ยวที่ม�กขึ้น เนื่องจ�ก

สภ�พอ�ก�ศที่หน�วเย็น เกษตรกรแต่ละร�ยมีก�รใส่ปุ ๋ย 

ในปริม�ณแตกต่�งกันโดยไม่ผ่�นก�รวิเคร�ะห์ดิน ดังนั้น

จึงควรมีก�รทดสอบพัฒน�และปรับใช้เทคโนโลยีด้�นก�ร 

จดัก�รดนิ นำ�้ ธ�ตอุ�ห�รพชืและก�รจดัก�รศตัรขู้�วโพดหว�น 

เพื่อห�ชุดเทคโนโลยีท�งเลือกสำ�หรับก�รผลิตข้�วโพด 

ทีเ่หม�ะสม ต้นทนุตำ�่ และเกษตรกรส�ม�รถปฏบิตัใินเขตพืน้ที่

ทั้งสองเพื่อให้เพียงพอต่อคว�มต้องก�รของบริษัทคู่พันธะ

สัญญ�เพื่อผลิตเข้�สู่โรงง�นและม�ตรฐ�นก�รส่งออก
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วัตถุประสงค์

 เพือ่ห�ชดุเทคโนโลยที�งเลอืกสำ�หรบัก�รผลติข้�วโพด

ทีเ่หม�ะสม ต้นทนุตำ�่ และเกษตรกรส�ม�รถปฏบิตัไิด้ในพืน้ที่ 

และมีคุณภ�พตรงต�มคว�มต้องก�รของโรงง�นแปรรูป

วิธีการศึกษา

 ศกึษ�วจิยัในสภ�พพืน้ทีเ่กษตรกรโดยมเีกษตรกรร่วม

ดำ�เนินก�ร ใช้วิธีดำ�เนินก�รต�มหลักของ Farming System 

Research มีขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 ก�รเลือกพื้นที่เป�้หม�ย (Selection of 

The Target Area) ดำ�เนนิก�รโดยคดัเลอืกพืน้ทีท่ีเ่ป็นตวัแทน

ของสภ�พหรือระบบนิเวศที่ต้องก�รศึกษ� โดยรวบรวมและ

วิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ก�รสำ�รวจพื้นที่ 

และก�รสัมภ�ษณ์เกษตรกร (ปี 2551)

 ขั้นตอนที่ 2 ก�รวิเคร�ะห์พื้นที่และวินิจฉัยปัญห� 

สำ�รวจและวิเคร�ะห์พื้นที่เป้�หม�ยโดยใช้วิธีประเมินสภ�วะ

ชนบทแบบเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) และก�ร

วิเคร�ะห์ระบบนิเวศน์เกษตร (Agroecosystem Analysis) 

เพือ่ศกึษ�ทำ�คว�มเข้�ใจสภ�พพืน้ทีเ่ป้�หม�ย ประเดน็ปัญห� 

เรียงลำ�ดับคว�มสำ�คัญของปัญห� โอก�ส อุปสรรค และ 

ศักยภ�พในก�รพัฒน�เทคโนโลยีและระบบก�รปลูกพืช 

ในพื้นที่ (ปี 2551)

 ขั้นตอนที่ 3 ก�รว�งแผนก�รทดสอบและพัฒน�

เทคโนโลยี โดยใช้กระบวนก�รก�รว�งแผนอย่�งมีส่วนร่วม 

ในพื้นที่เป้�หม�ยที่ได้คัดเลือกต�มประเด็นปัญห� ศักยภ�พ

และโอก�ส โดยนำ�เทคโนโลยีที่แนะนำ�ม�พัฒน�ปรับใช้ 

เปรียบเทียบกับวิธีก�รของเกษตรกร (ปี 2551 และ 2552)

 ขั้นตอนที่  4 ก�รดำ�เนินง�นทดสอบและพัฒน�

เทคโนโลยี ดำ�เนินง�นในพื้นที่เกษตรกร โดยใช้กระบวน 

ก�รพฒัน�เทคโนโลยแีบบมส่ีวนร่วม (Participatory Technology 

Development; PTD) ในพื้นที่เกษตรกรแกนนำ� เพื่อทดสอบ

และปรับใช้เทคโนโลยีให้เหม�ะกับพื้นที่

 ขั้นตอนที่ 5 ก�รวิเคร�ะห์ผล ในระหว่�งดำ�เนินง�น

วิจัย มีก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นวิจัยทั้งด้�น

เกษตรศ�สตร์ เศรษฐศ�สตร์ และสงัคมใช้กระบวนก�รตดิต�ม

ผลกระทบจ�กก�รพัฒน�เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม

 ขั้นตอนที่ 6 ก�รขย�ยผล (Preproduction Program) 

ดำ�เนินก�รในพื้นที่เกษตรกรในระบบกลุ ่มเครือข่�ยเพื่อ

ให้ทดสอบยืนยัน (Multilocation Testing) เป็นเวล� 1 ปี 

จนประสบผลสำ�เรจ็ต�มวตัถปุระสงค์ทีว่�งไว้ และเป็นทีย่อมรบั

ของเกษตรกร 

 เปรียบเทียบก�รทดสอบเทคโนโลยีก�รปลูกข้�วโพด

หว�นหลังน�ในระบบข้�ว-ข้�วโพดหว�น ของเกษตรกรใน 

จ.เชียงใหม่ จำ�นวน 2 กรรมวิธี 

กรรมวิธีที่ 1 ทดสอบเทคโนโลยีต�มคำ�แนะนำ�ของกรม

วิช�ก�รเกษตร

 1. พันธุ์ลูกผสมเอกชนอัตร� 1 กิโลกรัมต่อไร่

 2. วิธีก�รปลูก แถวคู่ยกร่องระหว�่งแถว 120 ซม. 

ระยะปลูก 30 ซม. 1 ต้นต่อหลุม 

 3. ใส่ปุ๋ยต�มคำ�แนะนำ�ของกรมวิช�ก�รเกษตร

ครั้งที่ 1 รองพื้นหรือหลังย้�ยกล้�ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตร� 

25 กิโลกรัมต่อไร่ 

ครั้งที่ 2 และ 3 ใส่ปุ๋ย 46-0-0 อัตร� 25 กิโลกรัมต่อไร่ 

 4. ก�รให้นำ้� ให้ทันทีหลังปลูก และ ทุก 10-14 วัน 

ให้นำ้�ครั้งสุดท้�ยที่ระยะนำ้�นม

 5. ก�รพ่นส�รป้องกนักำ�จดัศตัรพูชืหนอนกระทูห้อม 

หนอนเจ�ะสมอฝ้�ย เพลี้ยอ่อนข้�วโพด หนอนเจ�ะลำ�ต้น

ข้�วโพด มอดดิน โรคร�นำ้�ค้�งหรือโรคใบล�ย โรคใบไหม้ 

แผลใหญ่ โรคใบไหม้แผลเล็ก โรคร�สนิม โรคไวรัส

 6. เก็บเกี่ยวเมื่อ 18-20 วัน หลังออกไหมร้อยละ 

50 หรือสีของไหมเปลี่ยนเป็นสีนำ้�ต�ลเข้มหรือเมื่อทดลองฉีก

เปลือกข้�วโพดฝักที่อยู่บนสุดของต้นและใช้เล็บกดที่เมล็ด

ปล�ยฝักจะมีนำ้�นมไหลออกม�แสดงว่�อีก 2 วันจะต้องเก็บ

เกี่ยวหรือเมื่อทดลองบีบปล�ยฝักจะยุบตัวได้ง่�ยผลิตผลเสีย

ห�ยจ�กก�รเก็บเกี่ยวไม่เกินร้อยละ 10 ของผลิตผลทั้งหมด

กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร 

 1. ใช้ไม้ปล�ยแหลมกระทุง้หลมุ เพือ่หยอดเมลด็พนัธุ์

ข้�วโพด โดยหยอดเมลด็หลมุละ 1 เมลด็หรอืใช้วธิกี�รย้�ยกล้�

ปลกูเมือ่ต้นกล้�อ�ย ุ7-10 วนัใช้ระยะปลกู 25 x 25 เซนตเิมตร 

จ�กนั้นเกลี่ยดินให้สมำ่�เสมอ

 2. ให ้นำ้ �ก ่อนปลูก โดยให ้นำ้ �แบบท่วมแปลง 

จนกระทั่งดินอิ่มตัวด้วยนำ้� แล้วระบ�ยออกจ�กแปลง และให้

นำ้�อีกครั้ง ที่ระยะเวล�ประม�ณ 7-8 วันหลังปลูก หลังจ�กนั้น

สังเกตลักษณะของดิน ห�กดินเริ่มแห้งก็ให้นำ้�อีกประม�ณ 

2 ครั้ง

 3. แบ่งใส่ปุ๋ยเคมี 3-4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1-2 ใส่ปุ๋ยสูตร 

46-0-0 อัตร�ม�กกว่� 25 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 3-4 ใส่ปุ๋ยสูตร 
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46-0-0 และ 13-13-21/15-15-15 อัตร�ม�กกว�่ 25 กิโลกรัม

ต่อไร่ ขึ้นกับเกษตรกรแต่ละร�ย

 4. ก�รป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช

 พ่นส�ร Cypermethrin เมื่อพบก�รระบ�ดของแมลง 

ศัตรูพืช เพื่อก�รป้องกันกำ�จัดหนอนเจ�ะลำ�ต้น หนอนเจ�ะ

สมอฝ้�ยและเพลี้ยอ่อนพ่นส�ร Difenoconazole เมื่อพบ 

ก�รระบ�ด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคร�นำ้�ค้�งและร�

สนิมพ่นส�ร Paraquat เพื่อควบคุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอก 

โดยพ่นหลงัปลกูทนัท ีและพ่นส�ร Alachlor เมือ่วชัพชืงอกแล้ว 

โดยพ่นหลังปลูกได้ 30 วัน 

 5. เกบ็เกีย่วผลผลติต�มอ�ยกุ�รเกบ็เกีย่วก�รบนัทกึ

ข้อมูล

 6. ข้อมูลด้�นเกษตรศ�สตร์ (ข้อมูลด้�นดิน ด้�น

ก�รเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ 

นำ้�หนักผลผลิตรวม นำ้�หนักผลผลิตฝักรวมเปลือก นำ้�หนัก

ฝักแกะเปลอืก คว�มหว�น และคณุสมบตัผิลผลติต�มเงือ่นไข

ม�ตรฐ�นก�รรับซื้อผลผลิตของโรงง�นอุตส�หกรรม)

 7. ข้อมูลท�งด้�นเศรษฐศ�สตร์ (ต้นทุนก�รผลิต 

ร�ค�ผลผลิต ร�ยได้สุทธิ) 

 8. ข้อมลูด้�นสงัคม (ข้อมลูคว�มคดิเหน็ ก�รยอมรบั

เทคโนโลยี)

ผลการศึกษา

 คัดเลือกพื้นที่ เป ้�หม�ยดำ�เนินก�รทดสอบคือ 

แปลงเกษตรกร อ.แม่ว�ง และ อ.เชียงด�ว จ.เชียงใหม่ จ�ก

ก�รวเิคร�ะห์วเิคร�ะห์พืน้ทีก่�รผลติข้�วโพดหว�น จ.เชยีงใหม่ 

พบว่�พื้นที่ อ.แม่ว�ง เป็นพื้นที่ที่มีคว�มเหม�ะสมม�กใน

ก�รผลิตข้�วโพดหว�นสูง เนื่องจ�กผู้ปลูกข้�วโพดหว�น

ส่วนใหญ่มีพื้นฐ�นด้�นก�รเกษตร และพื้นที่อยู ่ในอำ�เภอ

เดียวกับที่ตั้งโรงง�นแปรรูปผลผลิตข้�วโพดหว�นจำ�นวน 

1 โรงง�น มีคว�มได้เปรียบด้�นก�รขนส่ง ผลผลิตมีคว�ม

เสียห�ยของผลผลิตน้อย ต้นทุนก�รผลิตตำ่� และมีก�รดูแล 

อย่�งใกล้ชดิจ�กผูแ้ทนบรษิทั ในขณะที ่อ.เชยีงด�ว จ.เชยีงใหม่ 

เป็นพื้นที่ปลูกข้�วโพดหว�นที่ให้ผลผลิตข้�วโพดหว�นต่อไร่

สูง มีคว�มเสียห�ยของผลผลิตน้อย และผลผลิตมีม�ตรฐ�น

ตรงต�มคว�มต้องก�รผู้รับซื้อ จ�กก�รวิเคร�ะห์และวินิจฉัย

ปัญห�พื้นที่ พบว่�เกษตรกรในพื้นที่ทั้งสองมีคว�มแตกต่�ง

ในด้�นก�รปฏิบัติก�รปลูกข้�วโพดหว�น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

ด้�นก�รจัดก�รธ�ตุอ�ห�รพืช เกษตรกรจัดก�รธ�ตุอ�ห�ร

ด้วยตนเองหรือสอบถ�มจ�กเพื่อนบ้�นหรือร้�นค้�ที่จำ�หน�่ย

ปัจจัยก�รผลิตท�งก�รเกษตร และมีรูปแบบเขตกรรมที่ 

แตกต�่งกัน เกษตรกรมีก�รใช้ส�รป้องกันกำ�จัดแมลงศัตรูพืช

คำ�แนะนำ�จ�กบริษัทผู้ส่งเสริมก�รปลูกข�้วโพดหว�น 

 คัดเลือกเกษตรกรเข้�ร่วมโครงก�ร 11 ร�ย พื้นที่

ทดสอบร�ยละ 1 ไร่ ว�งแผนก�รทดสอบเปรียบเทียบก�ร

ปลูกข้�วโพดหว�นต�มคำ�แนะนำ�ของกรมวิช�ก�รเกษตรกับ

ก�รปลูกข้�วโพดหว�นด้วยวิธีเกษตรกรเพื่อให้ได้เทคโนโลยี

ที่เหม�ะสมต่อก�รผลิตข้�วโพดหว�นใน จ.เชียงใหม่โดย 

เริ่มปลูกระหว่�งกล�งเดือนพฤศจิก�ยนถึงต้นเดือนธันว�คม 

2551 ใช้ข้�วโพดหว�นส�ยพันธุ์ลูกผสมเอกชนต�มที่บริษัท

ผู้รับซื้อเป็นผู้กำ�หนด 

 1. พื้นที่ อ.แม่ว�ง จ.เชียงใหม่

 ในก�รทดสอบเทคโนโลยีก�รปลูกข้�วโพดหว�นหลัง

น�ในระบบข้�ว-ข้�วโพดหว�น ปี 2551 พบว่� เกษตรกร 

ใน อ.แม่ว�ง ใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสม ไฮบริกซ์ 3 เกษตรกรเพ�ะ

ต้นกล้�ข้�วโพดหว�นก่อนย้�ยปลูกเพื่อลดคว�มเสี่ยงของ 

ก�รสูญเสียเมล็ดพันธุ ์ในก�รปลูกแบบกระทุ ้งหลุมหยอด 

เนื่องจ�กเมล็ดพันธุ์มีร�ค�สูง ย้�ยกล้�ปลูกช่วงพฤศจิก�ยน

ถงึธนัว�คม ในแปลงยกร่อง ระยะระหว่�งแถว 120 เซนตเิมตร 

ระยะต้น 25 เซนติเมตร จำ�นวน 1 ต้นต่อหลุม (ภ�พที่ 1) 

เกษตรกรมีก�รเพิ่มคุณภ�พผลผลิตโดยก�รหักฝักขน�ด

เล็กทิ้งเพื่อให้เหลือฝักเพียง 1 ฝักต่อต้น เก็บเกี่ยวผลผลิต 

ในช่วงเดือน กุมภ�พันธ์ ถึง มีน�คม จ�กก�รเก็บเกี่ยว

ผลผลติข้�วโพดหว�น พบว่� ในแปลงทดสอบทีป่ฏบิตัติ�มคำ�

แนะนำ�ของกรมวิช�ก�รเกษตรให้ผลผลิตตั้งแต่ 1,749-3,535 

กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่วิธีเกษตรกรให้ผลผลิตตั้งแต่ 2,328-

4,027 กิโลกรัมต่อไร่ มีร�ค�จำ�หน่�ยข้�วโพดให้กับโรงง�น

ร�ค� 3.50-3.60 บ�ทต่อกิโลกรัม เมือเปรียบเทียบในด้�น

ร�ยได้ของเกษตรกร พบว่�เกษตรกรมีร�ยได้สุทธิจ�กก�ร

ปฏิบัติด้วยวิธีของตนเองสูงกว�่ก�รปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ของ 

กรมวิช�ก�รเกษตร 2 ร�ย คือ มีร�ยได้สุทธิสูงกว่� 1,241 

และ 2,120 บ�ทต่อไร่ แต่ในขณะเดียวกัน เกษตรกรส่วน

ใหญ่ที่ปฏิบัติต�มคำ�แนะนะของกรมวิช�ก�รเกษตรมีร�ย

ได้สุทธิสูงกว่�วิธีของตนเอง ตั้งแต่ 1,641-3,169 บ�ทต่อไร่ 

(ต�ร�งที่ 1) ภ�ยหลังก�รเก็บเกี่ยวผลผลิตข้�วโพดแล้ว 

เกษตรกรปลูกข้�วเหนียวสันป่�ตอง 1 และข้�วพันธุ์ กข6 

ผลผลิตอยู่ในช่วง 800-1,200 กิโลกรัมต่อไร่ 
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ภาพที่ 1 สภ�พพื้นที่ทดสอบก�รปลูกข�้วโพดหว�นใน อ.แม่ว�ง 

 จ.เชียงใหม่

 ในปี 2552 เกษตรกร ใน อ.แม่ว�ง จ.เชยีงใหม่ ยงัคงใช้ 

เมล็ดข้�วโพดหว�นลูกผสม ไฮบริกซ์ 3 และเพ�ะต้นกล้�

ข้�วโพดหว�นก่อนย้�ยปลูกจ�กข้อมูลภ�ยหลังก�รเก็บ

เกี่ยวผลผลิตข้�วโพดหว�นในช่วงเดือนมีน�คม พบว่� 

ในแปลงทดสอบทีป่ฏบิตัติ�มคำ�แนะนำ�ของกรมวชิ�ก�รเกษตร 

ให้ผลผลิตตั้งแต่ 2,610-4,070 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะ 

ที่วิธีเกษตรกรให้ผลผลิตตั้งแต่ 2,253-3,962 กิโลกรัม 

ต่อไร่ มีร�ค�จำ�หน่�ยข้�วโพดให้กับโรงง�นร�ค� 4.30 บ�ท 

ต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบร�ยได้ของเกษตรกร พบว่�

เกษตรกรเพียง 1 ร�ยที่มีร�ยได้สุทธิจ�กก�รปฏิบัติด้วยวิธี 

ของตนเองสูงกว่�ก�รปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ของกรมวิช�ก�ร

เกษตร ที่ 3,040 บ�ทต่อไร่ ในขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ 

แปลงทดสอบที่ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ของกรมวิช�ก�รเกษตร

มีร�ยได้สุทธิสูงกว่�ก�รปฏิบัติด้วยวิธีของตนเอง ตั้งแต่ 774-

3,799 บ�ทต่อไร่ (ต�ร�งที่ 2) ภ�ยหลังก�รเก็บเกี่ยวผลผลิต

ข้�วโพดแล้ว เกษตรกรปลูกข้�วเหนียวสันป�่ตอง 1 และข้�ว

พันธุ์  กข10  และปทุมธ�นี 1 มีผลผลิตอยู่ในช่วง 700-950  

กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรให้เหตุผลว่�มีก�รเปลี่ยนแปลงพันธุ์

ข้�ว จ�กปีที่ผ่�นม�เพื่อเป็นก�รหมุนเวียนเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ 

ข้�วที่ปลูกใช้บริโภคในครัวเรือน

 2. พื้นที่ อ.เชียงด�ว จ.เชียงใหม่

 เกษตรกรเข้�ร่วมโครงก�รทดสอบเทคโนโลยกี�รปลกู

ข�้วโพดหว�นหลังน�ในระบบข้�ว-ข้�วโพดหว�น ในปี 2551 

จำ�นวน 6 ร�ย โดยปลูกข้�วโพดหว�นลูกผสมพันธุ์ ATS 8 

ซึ่งมีคว�มทนท�นต่อโรคและแมลง ปลูกแถวคู ่ยกร ่อง 

ระยะระหว่�งแถวตั้งแต่ 120-150 เซนติเมตร ระยะปลูก 

25 เซนติเมตร (ภ�พที่ 2) ก่อนก�รเก็บเกี่ยวเกษตรกร

ใน อ.เชียงด�ว จะตัดปล�ยยอดต้นข้�วโพดหว�นทิ้งเพื่อ

จำ�หน่�ยเป็นอ�ห�รสัตว์ และเพื่อคว�มสะดวกในก�รเก็บ

เกี่ยวข้�วโพดหว�น หลังจ�กก�รเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วง

เดือนมีน�คม พบว่�ข้�วโพดหว�นในแปลงทดสอบที่ปฏิบัติ

ต�มคำ�แนะนำ�ของกรมวิช�ก�รเกษตรให้ผลผลิตตั้งแต่ 

2,720-4,140 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีเกษตรกรให้ผลผลิตตั้งแต่ 

2,596-4,018 กิโลกรัมต่อไร่จำ�หน่�ยข้�วโพดให้กับโรงง�น

ร�ค� 3.00 บ�ทต่อกิโลกรัมและเมื่อเปรียบเทียบร�ยได้สุทธิ

ของเกษตรกร พบว่� มีเกษตรกรเพียง 1 ร�ยมีร�ยได้สุทธิ

ม�กกว่�วิธีแนะนำ� 1,099 บ�ทต่อไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ที่

ปฏิบัติต�มกรมวิช�ก�รเกษตรมีร�ยได้สุทธิต่อไร่ สูงกว่�

ก�รปฏิบัติด้วยวิธีของตนเอง ตั้งแต่ 853-2,288 บ�ทต่อไร่ 

(ต�ร�งที ่3) โดยภ�ยหลงัเกบ็เกีย่วข้�วโพดเกษตรกรปลกูข้�ว

เหนยีวพนัธุส์นัป่�ตอง 1 เพือ่ใช้บรโิภคในครวัเรอืน ให้ผลผลติ 

900-1,200 กิโลกรัมต่อไร่

ภาพที่ 2 สภ�พพืน้ทีท่ดสอบก�รปลกูข้�วโพดหว�นใน อ.เชยีงด�ว 

 จ.เชียงใหม่

 ในปี 2552 เกษตรกรยังคงใช้ข�้วโพดหว�นลูกผสม

พนัธุ ์ATS 8 เช่นเดยีวกบัปี 2551 หลงัจ�กก�รเกบ็เกีย่วผลผลติ

ในช่วงเดอืนมนี�คมถงึต้นเดอืนเมษ�ยน พบว่�ข้�วโพดหว�น

ในแปลงทดสอบทีป่ฏบิตัติ�มคำ�แนะนำ�ของกรมวชิ�ก�รเกษตร

ให้ผลผลิตตั้งแต่ 4,216-5,043 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีเกษตรกร 

ให้ผลผลติตัง้แต่ 3,229-5,382  กโิลกรมัต่อไร่จำ�หน่�ยข้�วโพด

ให้กบัโรงง�นร�ค� 3.50 บ�ทต่อกโิลกรมัและเมือ่เปรยีบเทยีบ

ร�ยได้สุทธิของเกษตรกร พบว่� มีเกษตรกรเพียง 1 ร�ย 

มีร�ยได้สุทธิม�กกว่� 1,913 บ�ทต่อไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ 

ที่ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�กรมวิช�ก�รเกษตรมีร�ยได้สุทธิต่อไร่ 

สูงกว่�ก�รปฏิบัติด้วยวิธีของตนเอง ตั้งแต่ 357-6,308 บ�ท 
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ต่อไร่ (ต�ร�งที ่4) โดยภ�ยหลงัก�รเกบ็เกีย่วข้�วโพดเกษตรกร

ปลูกข้�วเหนียวพันธุ์สันป่�ตอง 1 และข�วดอกมะลิ 105 โดย

ให้ผลผลิต 750-1,150 เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 3. คุณภ�พผลผลิต

 พืน้ทีเ่ป้�หม�ยทัง้สองแห่งคอื อ.แม่ว�ง และ อ.เชยีงด�ว 

ให้ผลผลิตข้�วโพดหว�นเป็นไปต�มระดับม�ตรฐ�นก�ร

ซื้อหน้�โรงง�นแปรรูป คือ มีนำ้�หนักฝักจำ�นวน 2-3 ฝักต่อ

กโิลกรมั คอื นำ้�หนกัฝักต้องม�กกว่� 330 กรมั ขน�ดฝักมเีส้น 

ผ่�ศนูย์กล�ง 4.5-6 เซนตเิมตร คว�มย�วฝัก 12-18 เซนตเิมตร 

คว�มหว�นไม่ตำ่�กว�่ 14 บริกซ์ (ภ�พที่ 3-4)

สรุปผล

 จ�กก�รทดสอบเทคโนโลยีก�รปลูกข้�วโพดหว�น 
หลงัน�ในระบบข้�ว ข้�วโพดหว�น ของเกษตรกรใน จ.เชยีงใหม่ 

เปรียบเทียบก�รปฏิบัติจำ�นวน 2 กรรมวิธี ได้แก่ทดสอบ

เทคโนโลยีต�มคำ�แนะนำ�ของกรมวิช�ก�รเกษตรกับ 

ก�รปฏิบัติของเกษตรกร จำ�นวน 11 ร�ย ในพื้นที่ อ.แม่ว�ง 

และ อ.เชียงด�ว 

 พื้นที่  อ.แม่ว�ง เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ ์ลูกผสม 

ไฮบริกซ์ 3 โดยเพ�ะต้นกล้�ก่อนย้�ยปลูกในช่วงพฤศจิก�ยน

ถงึธนัว�คม ระยะแถว 120 เซนตเิมตร ระยะปลกู 25 เซนตเิมตร 

จำ�นวน 1 ต้นต่อหลมุ เกบ็เกีย่วผลผลติในช่วงเดอืนกมุภ�พนัธ์

ถึงมีน�คม เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติต�มคำ�แนะนะของ

กรมวิช�ก�รเกษตรมีร�ยได้สุทธิสูงกว่� 1,641-3,169 บ�ท

ต่อไร่ ภ�ยหลังก�รเก็บเกี่ยวข้�วโพดหว�น เกษตรกรปลูก

ข้�วเหนียวสันป่�ตอง 1 และข้�วพันธุ์ กข6 ผลผลิตอยู่ใน

ช่วง 800-1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2552 แปลงที่ปฏิบัติต�ม 

คำ�แนะนำ�มีร�ยได้สุทธิสูงกว�่ 774-3,799 บ�ทต่อไร่ หลังเก็บ

เกี่ยวข้�วโพดหว�นเกษตรกรปลูกข้�วเหนียวสันป่�ตอง 1 

กข 10 และปทุมธ�นี 1 ผลผลิตอยู่ในช่วง 700-950 กิโลกรัม

ต่อไร่

 ในขณะที่ อ.เชียงด�ว ปลูกข้�วโพดหว�นลูกผสม

พันธุ์ ATS8 แถวคู่ยกร่อง ระยะปลูก 120-150 เซนติเมตร 

ระยะต้น 25 เซนติเมตร ปลูกช่วงเดือนพฤศจิก�ยนถึง

ธันว�คม เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนมีน�คม แต่เกษตรกร

ส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�มีร�ยได้สูงกว่�วิธีของตนเอง 

853-2,288 บ�ทต่อไร่ โดยหลังก�รปลูกข้�วโพด เกษตรกร 

ปลกูข้�วเหนยีวพนัธุส์นัป่�ตอง 1 ผลผลติ 900-1,200 กโิลกรมั

ต่อไร่ ในปี 2552 เกบ็เกีย่วผลผลติช่วงเดอืนมนี�คมถงึต้นเดอืน

เมษ�ยน เกษตรกรที่ปฏิบัติต�มกรมวิช�ก�รเกษตรมีร�ยได้

สุทธิสูงกว่�ก�รปฏิบัติด้วยวิธีของตนเอง ตั้งแต่ 357-6,308 

บ�ทต่อไร่ หลังก�รปลูกข้�วโพด เกษตรกรปลูกข้�วเหนียว

พันธุ์สันป่�ตอง 1 และข�วดอกมะลิ 105 ผลผลิต 750-1,150 

กิโลกรัมต่อไร่

 ผลผลิตข ้�วโพดหว�นของทั้ งสองพื้นที่ เป ็นไป

ต�มระดับม�ตรฐ�นก�รซื้อหน้�โรงง�นแปรรูป คือ มีนำ้�

หนักฝักต้องม�กกว่� 330 กรัม ขน�ดฝักมีเส้นผ่�ศูนย์กล�ง 

4.5-6 เซนติเมตร คว�มย�วฝัก 12-18 เซนติเมตร คว�มหว�น 

ไม่ตำ่�กว่� 14 บริกซ์

ภาพที่ 3 ฝักข�้วโพดหลังแกะเปลือก 

ภาพที่ 4 ก�รวัดขน�ดฝักข้�วโพดหว�นหลังแกะเปลือก 



302
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

กิตติกรรมประกาศ
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เขตที่ 1 จ.เชียงใหม่ และผู้ตรวจสอบก�รจัดทำ�ผลง�นวิจัย

เรื่องก�รทดสอบเทคโนโลยีก�รปลูกข้�วโพดหว�นหลังน�ใน

ระบบข้�ว-ข้�วโพดหว�น รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่�น 

ที่ให้คว�มอนุเคร�ะห์ในก�รดำ�เนินง�น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก

ข้�วโพดหว�น อ.แม่ว�ง และ อ.เชียงด�ว จ.เชียงใหม่ ที่เข้�

ร่วมโครงก�รก�รทดสอบเทคโนโลยีก�รปลูกข้�วโพดหว�น

หลังน�ในระบบข้�ว-ข้�วโพดหว�น และบริษัทซันสวีทจำ�กัด 

ที่อนุเคร�ะห์ข้อมูลด้�นแหล่งผลิต และม�ตรฐ�นก�รรับซื้อ

ข�้วโพดหว�นจนง�นวิจัยสำ�เร็จ
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ตารางที่ 1 ผลผลิตและต้นทุนก�รผลิตข้�วโพดหว�นพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ใน อ.แม่ว�ง จ.เชียงใหม่ ปี 2551

เกษตรกร

 ค�าแนะน�าของกรมวิชาการเกษตร วิธีเกษตรกร

ร�ค� ต้นทุน ผลผลิต ร�ยได้ ร�ยได้สุทธิ ต้นทุน ผลผลิต ร�ยได้ ร�ยได้สุทธิ

บ�ท/กก. บ�ท/ไร่ กก./ไร่ บ�ท/ไร่ บ�ท/ไร่ บ�ท/ไร่ กก./ไร่ บ�ท/ไร่ บ�ท/ไร่

นิเวศน ์ ส�นุวิต 3.5  4,083  3,535  12,373  8,290  4,564  4,027  14,095  9,531

สวิง อุ่นปัญญ� 3.6  5,628  3,330  11,988  6,360  6,083  2,576  9,274  3,191

นิกร คำ�ซื้อ 3.5  4,285  2,504  8,764  4,479  5,310  2,328  8,148  2,838

อุทัยวุฒ ิ ก้อนมูล 3.6  6,216  1,749  6,296  80  6,216  2,338  8,417  2,201

ดวงคำ� ก้อนแก้ว 3.6  5,230  3,121  11,236  6,006  7,578  3,250  11,700  4,122

เฉลี่ย 3.56  5,088  2,848  10,131  5,043  5,950  2,904  10,327  4,376
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ตารางที่ 2 ผลผลิตและต้นทุนก�รผลิตข้�วโพดหว�นพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ใน อ.แม่ว�ง จ.เชียงใหม่ ปี 2552

เกษตรกร

 ค�าแนะน�าของกรมวิชาการเกษตร วิธีเกษตรกร

ร�ค� ต้นทุน ผลผลิต ร�ยได้ ร�ยได้สุทธิ ต้นทุน ผลผลิต ร�ยได้ ร�ยได้สุทธิ

บ�ท/กก. บ�ท/ไร่ กก./ไร่ บ�ท/ไร่ บ�ท/ไร่ บ�ท/ไร่ กก./ไร่ บ�ท/ไร่ บ�ท/ไร่

คำ�มูล ก้อนมูล 4.3  5,605  2,610  11,223  5,618  4,844  2,253  9,688  4,844

บุญปั๋น ศรีบุญเรือง 4.3  6,130  3,105  13,352  7,222  6,775  3,962  17,037  10,262

อุ่นใจ มะโนวงค์ 4.3  6,492  4,037  17,359  10,867  6,417  3,136  13,485  7,068

ดวงคำ� ก้อนแก้ว 4.3  5,590  3,897  16,757  11,167  5,650  3,451  14,839  9,189

สวิง อุ่นปัญญ� 4.3  5,328  4,070  17,501  12,173  5,747  3,478  14,955  9,208

เฉลี่ย 4.3  5,829  3,544  15,238  9,409  5,887  3,256  14,001  8,114

ตารางที่ 3 ผลผลิตและต้นทุนก�รผลิตข้�วโพดหว�นพันธุ์ ATS 8 ใน อ.เชียงด�ว จ.เชียงใหม่ ปี 2551

เกษตรกร

 ค�าแนะน�าของกรมวิชาการเกษตร วิธีเกษตรกร

ร�ค� ต้นทุน ผลผลิต ร�ยได้ ร�ยได้สุทธิ ต้นทุน ผลผลิต ร�ยได้ ร�ยได้สุทธิ

บ�ท/กก. บ�ท/ไร่ กก./ไร่ บ�ท/ไร่ บ�ท/ไร่ บ�ท/ไร่ กก./ไร่ บ�ท/ไร่ บ�ท/ไร่

บุญปั๋น คำ�ม� 3 4,560 3,671 11,013 6,453 5,842 3,814 11,442 5,600

คำ�แปง คำ�ล�พิศ 3 5,497 2,918 8,754 3,257 5,682 2,596 7,788 2,106

อุทัย คำ�ล�พิศ 3 5,299 3,355 10,065 4,766 6,189 4,018 12,054 5,865

เสวก เที่ยงวัน 3 3,521 2,944 8,832 5,311 4,168 2,872 8,616 4,448

ประพัฒน์ศร โพธิสรรค์ 3 5,899 4,140 12,420 6,521 6,444 3,771 11,313 4,869

ม�นพ ง�มเลิศ 3 4,560 2,720 8,160 3,600 6,014 2,442 7,326 1,312

เฉลี่ย 3 4,889 3,291 9,874 4,985 5,723 3,252 9,757 4,033

ตารางที่ 4 ผลผลิตและต้นทุนก�รผลิตข้�วโพดหว�นพันธุ์ ATS 8 ใน อ.เชียงด�ว จ.เชียงใหม่ ปี 2552

เกษตรกร

 ค�าแนะน�าของกรมวิชาการเกษตร วิธีเกษตรกร

ร�ค� ต้นทุน ผลผลิต ร�ยได้

ร�ยได้

สุทธิ ต้นทุน ผลผลิต ร�ยได้

ร�ยได้

สุทธิ

บ�ท/กก. บ�ท/ไร่ กก./ไร่ บ�ท/ไร่ บ�ท/ไร่ บ�ท/ไร่ กก./ไร่ บ�ท/ไร่ บ�ท/ไร่

บุญปั๋น คำ�ม� 3.5  4,511  4,625  16,188 11,677  5,100  4,555 15,943 10,843

คำ�แปง คำ�ล�พิศ 3.5  5,045  4,905 17,168 12,123  6,674  3,977 13,920 7,246

อุทัย คำ�ล�พิศ 3.5  4,467  4,665 16,328 11,861  5,749  3,229 11,302  5,553

เสวก เที่ยงวัน 3.5  5,746  4,422 15,477  9,731  7,193  5,382 18,837 11,644

ประพัฒน์ศร โพธิสรรค์ 3.5  4,872  5,043 17,651 12,779  4,070  4,712 16,492 12,422

ม�นพ ง�มเลิศ 3.5  3,874  4,216 14,756 10,882  5,012  3,635 12,723  7,711

เฉลี่ย 3.5  4,753  4,646 16,261 11,509  5,633  4,248 14,869  9,236
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สมบัติของดิน ปริมาณและแหล่งกักเก็บคาร์บอนและไนโตรเจนในดิน

ภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน 

Soil Properties, Contents and Storage Locations of Soil Carbon and Nitrogen 

Under The Different Land-Uses

อรรณพ  พุทธโส1 โกศล  เคนทะ1  นิลภัทร  คงพ่วง1 และ ศุภฤกษ์  กลิ่นหวล1 

1กลุ่มสำ�รวจจำ�แนกดิน สำ�นักสำ�รวจและวิจัยทรัพย�กรดิน กรมพัฒน�ที่ดิน 

บทคัดย่อ

 ก�รศึกษ�ครั้งนี้ (เริ่มปี 2554) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�สมบัติของดิน ปริม�ณและแหล่งกักเก็บค�ร์บอนและไนโตรเจน
ในดินภ�ยใต้ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินต่�งกัน ณ ศูนย์วิจัยและถ�่ยทอดเทคโนโลยีก�รพัฒน�ที่ดิน จังหวัดนครร�ชสีม� ผลก�รศึกษ�
พบว�่ ECEC ของดินมีค�่อยู่ในช่วง 15.57-24.99 cmolkg-1 พบสูงสุดในแปลงวนเกษตร (24.99 cmolkg-1) เช่นเดียวกับปริม�ณ C 
และ N ทั้งหมดในดินพบสูงสุดในแปลงวนเกษตรเท�่กับ 1.37% และ 0.17% รองลงม�คือ แปลงไม้ผล (C=1.17% และ N=0.13%) 
และพบปริม�ณ C ในดินมีสหสัมพันธ์ท�งบวกกับค�่ ECEC ในดิน (R2=0.97) ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภทส่งผลต่อก�รเพิ่ม
ปริม�ณเม็ดดินขน�ดใหญ่ (74.5-81.3% สูงสุดในแปลงวนเกษตร) สูงกว�่เม็ดดินขน�ดเล็ก (18.7-25-5%, สูงสุดในแปลงหญ�้
แฝก)  นอกจ�กนี้ยังพบว่� ปริม�ณ C (49.3-93.1%) และN (51.6-95.8%) ส่วนใหญ่ถูกกักเก็บไว้ในเม็ดดินขน�ดใหญ่ (0.25-
2.0 มม.) พบสูงสุดในแปลงวนเกษตร (C=93.1% และ N=95.8%) และพบสหสัมพันธ์ท�งบวกระหว่�งปริม�ณ C (R2=0.61**)
และ N (R2=0.71*) ในเม็ดดินกับปริม�ณเม็ดดินโดยเฉพ�ะในเม็ดดินขน�ดใหญ่ ผลก�รศึกษ�นี้ชี้ว่� ระบบวนเกษตรส่งเสริม
ต่อก�รเพิ่มปริม�ณก�รสะสม C และ N ในดินซึ่งส่วนใหญ่ถูกกักเก็บไว้ในเม็ดดินขน�ดใหญ่ (0.25-2.0 มม.) และยังสะท้อน 
ถึงบทบ�ทของ C และ N ต่อก�รเกิดเม็ดดินภ�ยในระบบ   

คำาสำาคัญ : อินทรียค�ร์บอนในดิน / ไนโตรเจนทั้งหมด / เม็ดดิน / ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน

ABSTRACT

 The objective of this study (started in 2011) was to investigate on soil properties, content and storage locations of 
carbon (C) and nitrogen (N) under different land-uses. Study site was at Land Development Research and Technology 
Transfer Division, Amphoe Pak Chong, Nakhon Ratchasima Province. The result of this study found that soil ECEC was 
ranged 15.57-24.99 cmol kg-1. The highest ECEC was found in agro-ecosystem (24.99 cmol kg-1). The agro-ecosystem 
had highest soil C (1.37%) and N (0.17%) contents followed by soil in the orchard system (C=1.17% and N=0.13%).  
The C content was positively correlated with soil ECEC (R2=0.97). This study showed that soil aggregated was related 
to land-uses system. The quantities of soil macro-aggregate (74.5-81.3%, highest in agro-ecosystem) had higher than 
soil micro-aggregate (18.7-25.5%, highest in vetiver grass system). In addition, we also found that the soil C and N 
contents were sequestered in the soil macro-aggregate (0.25-2.0 mm) with highest in the agro-ecosystem (C=93% and 
N=95.8%). Additionally, C (R2=0.61**) and N (R2=0.71*) contents in soil aggregate was highly positively correlated with 
the quantities of soil aggregate especially in the soil macro-aggregate. This result stated that the agro-ecosystem led to 
increase the soil C and N accumulation which the main storage location is macro-aggregate (0.25-2.0 mm). This result 
reflected that the role of C and N on soil aggregation in the systems

Keywords : Soil Organic Carbon / Total Nitrogen / Soil Aggregate / Land-Uses
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บทนำา

 ในอดีตมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ที่ดินจ�กระบบ

นิเวศป่�ไม้ม�เพื่อทำ�ก�รเกษตรโดยเฉพ�ะระบบก�รเกษตร

เชิงเดี่ยว ซึ่งเป็นระบบที่ข�ดก�รปรับปรุงคว�มอุดมสมบูรณ์

ของดินและอนุรักษ์ดินอย่�งเพียงพอ ดุลยภ�พของธ�ตุ

อ�ห�รเปลี่ยนแปลงไปในท�งลบ ปริม�ณอินทรียวัตถุในดิน 

(Soil Organic Matter, SOM) ลดลง ส่งผลทำ�ให้ผลผลิต 

ลดลง ประกอบกบัก�รทีม่จีำ�นวนประช�กรเพิม่ขึน้และตอ้งก�ร

ทำ�ก�รเกษตรเพื่อค้�ข�ยม�กขึ้นทำ�ให้มีก�รบุกรุกพื้นที่ป่� 

เพิ่มขึ้น ดินมีคว�มเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นอย�่งต่อเนื่อง  แนวท�ง

ในก�รฟืน้ฟแูละแกไ้ขปญัห�ทรพัย�กรดนิทีเ่สือ่มโทรมดงักล�่ว

อ�ทิเช่น ก�รปลูกพืชให้มีคว�มหล�กหล�ย หรือก�รคืนซ�ก

อนิทรยีก์ลบัสูด่นิ และมกี�รใชส้�รอนิทรยีค์ณุภ�พทีเ่หม�ะสม

ให้กับดิน ระบบก�รทำ�เกษตรอินทรีย์เป็นระบบก�รผลิตพืช 

ที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สมดุลธรรมช�ติและคว�มหล�กหล�ย

ท�งชีวภ�พ มีก�รจัดก�รระบบนิเวศที่คล�้ยคลึงกับธรรมช�ติ 

หลีกเลี่ยงก�รใช้ส�รเคมีสังเคร�ะห์ทุกชนิดดังวิถีท�งก�รทำ�

เกษตรอินทรีย์ ซึ่งระบบก�รทำ�เกษตรอินทรีย์ได้มีก�รศึกษ�

วิจัยอย่�งต่อเนื่องซึ่งผลต่อคุณภ�พของดิน อ�ทิเช่น ยก

ระดับผลิตภ�พของดิน หมุนเวียนธ�ตุอ�ห�รที่เป็นประโยชน์

ต่อพืชภ�ยในระบบ ตลอดจนลดปัญห�ที่ส่งผลต่อกระทบต่อ 

สิง่แวดลอ้ม  กรมพฒัน�ทีด่นิ ไดเ้ลง็เหน็ถงึคว�มสำ�คญัของระบบ

เกษตรอินทรีย์จึงได้มีก�รส่งเสริมก�รศึกษ�วิจัยและพัฒน�

ระบบก�รปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์โดยดำ�เนินก�รภ�ยใน

ศนูยว์จิยัและถ�่ยทอดเทคโนโลยกี�รพฒัน�ทีด่นิ อำ�เภอป�กชอ่ง 

จังหวัดนครร�ชสีม� และหน่วยง�นสำ�นักสำ�รวจดินและวิจัย

ทรัพย�กรดินซึ่งเป็นหน่วยง�นหนึ่งที่มีบทบ�ทในก�รติดต�ม

ก�รเปลี่ยนแปลงคุณภ�พของทรัพย�กรดิน จึงได้มีก�รศึกษ�

วิจัยอย่�งบูรณ�ก�รเพื่อติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงคุณภ�พ 

ของดินในระยะย�วภ�ยใต้ระบบก�รปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 

วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษ�สมบัติบ�งประก�รของดิน และก�รกักเก็บ

ค�รบ์อนและไนโตรเจนในดนิภ�ยใตก้�รใชป้ระโยชนท์ีด่นิต�่งกนั

วิธีการศึกษา
 พืน้ทีศ่กึษ� : ทำ�ก�รคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษ�ในศนูยว์จิยั

และถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รพัฒน�ที่ดิน อำ�เภอป�กช่อง 

จังหวัดนครร�ชสีม� โครงก�รนี้ได้เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2553 

และผลก�รศึกษ�นี้เป็นก�รร�ยง�นผลก�รศึกษ�ของปีแรก

ซึ่งเป็นก�รประเมินคุณภ�พของดินในเบื้องต้นภ�ยใต้ก�รใช้

ประโยชน์ที่ดินต่�งๆ จำ�นวน 4 แปลงศึกษ�ได้แก่ 1) แปลง

พืชผักและพืชไร่ ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว ข้�วโพด 2) แปลงไม้

ผล ได้แก่ น้อยหน้� มะม่วงและแก้วมังกร 3) แปลงวนเกษตร 

ไดแ้ก ่ตน้สกั กระถนิ และกระถนิณรงค ์และ 4) แปลงหญ้�แฝก

 ก�รเก็บตัวอย่�งดิน : โดยเก็บตัวอย่�งดินที่ทำ�ล�ย

โครงสร้�งโดยใช้สว่�นเจ�ะดิน และไม่ทำ�ล�ยโครงสร้�งโดย

ใช้กระบอกเก็บดินภ�ยในคว�มลึก 30 เซนติเมตรจ�กผิวดิน 

จำ�นวน 3 ซ้ำ�ต่อแปลง 

 ก�รวิเคร�ะห์ดิน: ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ตัวอย่�งดินได้แก่ 

ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งของดิน (Soil pH) ค่�ก�รนำ�ไฟฟ้� 

(EC) คว�มหน�แน่นรวม (Bulk Density) อินทรียค�ร์บอน 

ในดิน (Soil Organic Carbon) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) 

เม็ดดิน (Soil Aggregate) โดยวิธี Wet Aieving (Puttaso, 

2011; Urquiaga, 1998) วิเคร�ะห์ห�ปริม�ณประจุบวก 

จำ�พวกด่�งที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Basic Cation) 

โดยก�รชะล้�งดินด้วย 1 N NH4OAc pH 7.0 แล้ววิเคร�ะห์

ห� K, Mg, Ca โดยเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy 

(AAS) (Thomas. 1982) และประเมินค่�คว�มจุในก�รแลก

เปลี่ยนประจุบวก (Effective Cation Exchange Capacity, 

ECEC) ในดิน  

 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล: ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลปัจจัยที่

เกีย่วขอ้งและเปรยีบเทยีบคว�มแตกต�่งระหว�่งปจัจยัในแตล่ะ

ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้ Standard Error of Mean (SEM) 

รวมถงึวเิคร�ะหค์�่สหสมัพนัธ ์(Correlation) และ Regression 

(R2) ระหว่�งปัจจัย

ผลการศึกษาและวิจารณ์

 1. สมบัติของดินบ�งประก�ร  

 ค่�คว�มเป็นกรดด่�งของดิน (Soil pH) และค่�ก�รนำ�

ไฟฟ้� (EC) : ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทมีค่�มีค่� 

pH อยู่ในช่วง 5.23-6.61 (คว�มลึก 0-15 cm จ�กผิวดิน) 

และมีค�่ในช่วง 5.74-6.72 (คว�มลึก 15-30 cm จ�กผิวดิน) 

ดังต�ร�งที่ 4 ค่� pH จัดอยู่ในช่วงเป็นกรดจัดถึงกล�ง 

โดยระบบวนเกษตรนัน้สง่ผลใหค้่� pH สงูกว�่ก�รใชป้ระโยชน์

ที่ดินอื่นๆ ทั้งดินบนและดินล่�ง ซึ่งมีคว�มหล�กหล�ยของ

พืชพรรณส่วนค่� EC มีค่�อยู่ในช่วง 0.02-0.08 mS cm-1 

ซึ่งจัดอยู่ในช่วงไม่มีผลกระทบต่อพืช   
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 การสะสมของอินทรียวัตถุในดิน (SOM)  : ซึ่งใน

ที่นี้เน้นที่ปริม�ณค�ร์บอน (C) และปริม�ณไนโตรเจน (N) 

ก�รใชป้ระโยชนท์ีด่นิแตล่ะประเภทสง่ผลตอ่ปรมิ�ณก�รสะสม

ของ C ในดินแตกต�่งกัน (รูปที่ 1) แปลงวนเกษตรมีปริม�ณ 

C สูงสุดเท่�กับ 1.37 เปอร์เซ็นต์ รองลงม�คือ แปลงไม้ผล 

พชืผกัและพชืไร ่และต่ำ�ทีส่ดุคอื แปลงปลกูหญ้�แฝก (0.84 %) 

เช่นเดียวกับปริม�ณ N ซึ่งพบสูงสุดในระบบวนเกษตรเท�่กับ 

0.166 % รองลงม�คอื แปลงไมผ้ล ทัง้นีป้รมิ�ณ C และ N ในแตล่ะ 

ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินขึ้นอยู่กับแหล่งของอินทรียวัตถุซึ่งม�

จ�กปริม�ณใบไม้ที่ร่วงหล่น หรือเศษซ�กเหลือหลังก�รเกี่ยว 

ซึ่งจะก�รสล�ยตัวและสะสมอยู่ภ�ยในระบบ โดยก�รสล�ย

ตัวของเศษซ�กพืชขึ้นอยู่กับองค์ประกอบท�งเคมีของเศษ 

ซ�กนั้นๆ ดังง�นของปัทม�และอรรณพ (2552) พบว่� 

ปริม�ณ C ในดินมีสหสัมพันธ์ในท�งบวกกับปริม�ณ C 

(r=0.629*) ในส�รอินทรีย์ (เช่น ใบมะข�ม ใบพลวงซ�ก

ถั่วลิสง และฟ�งข้�ว)  และปริม�ณ N มีสหสัมพันธ์สูงใน 

ท�งบวกกับปริม�ณ N (r=0.630*) ในส�รอินทรีย์ ทั้งนี้

เนื่องจ�กองค์ประกอบท�งเคมีของเศษซ�กพืชมีทั้งส่วน

ที่สล�ยตัวได้ง่�ยและสล�ยตัวย�ก (ลิกนินและโพลีฟีนอล) 

ผลนี้ชี้ว่�ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีคว�มหล�กหล�ยของพืช

อย่�งระบบวนเกษตรย่อมส่งผลให้มีปริม�ณก�รสะสม C และ 

N สูงสุดเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ (ระบบเชิงเดี่ยว) นอกเหนือ 

จ�กนี ้Vityakon et al (2007 และ Urquiga et al. 1998) ร�ยง�น

ว�่ส�รอนิทรยีท์ีม่อีงคป์ระกอบทีต่�้นท�นก�รสล�ยตวัสงูสง่ผล

ตอ่ก�รเพิม่ชิน้สว่นอนิทรยีวตัถใุนดนิจงึเปน็แหลง่ของ C ในดนิ

แหลง่หนึง่จ�กปรมิ�ณ C และ N ในแตล่ะก�รใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

ส่งผลให้อัตร�ส่วน C/N มีค่�อยู่ในช่วง 8.3-10.5 ซึ่งสะท้อนชี้

ถึงก�รเปลี่ยนแปลงรูปธ�ตุอ�ห�รค�ร์บอนและไนโตรเจนและ

คว�มเปน็ประโยชนข์องธ�ตอุ�ห�รในดนิและยงัสมัพนัธไ์ปกบั

สิ่งมีชีวิตในดินโดยเฉพ�ะจุลินทรีย์ในดิน

รูปที่ 1 ปริม�ณค�ร์บอนและไนโตรเจนทั้งหมดในดิน 

 ปรมิาณธาตปุระจบุวกทีแ่ลกเปลีย่นได ้และความ
สามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) ในดิน: 
ปริม�ณประจุบวกที่แลกเปลี่ยนได้ในดินมีแนวโน้มสูงในดิน
แปลงวนเกษตรโดยเฉพ�ะปริม�ณ Ca เท่�กับ 16.78 cmol 
kg-1 (ต�ร�งที่ 1) ส่วนแปลงพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และหญ้�แฝก
มีปริม�ณใกล้เคียงกัน (ต�ร�งที่ 1) นอกจ�กนี้พบว่�ปริม�ณ 
Ca ในดินมีสหสัมพันธ์ในท�งบวกกับค่� pH ของดิน (R2= 
0.58) ส่วนปริม�ณ Mg และ Na มีค่�สูงในแปลงพืชไร่และพืช
ผัก รองลงม�คือ หญ้�แฝก สำ�หรับปริม�ณ K มีค่�สูงที่สุด 
ในแปลงวนเกษตร (2.33 cmol kg-1) ดังต�ร�งที่ 1

 นอกจ�กนี้ ระบบวนเกษตรส่งผลให้มีค่�  ECEC 
สูงที่สุดเท่�กับ 24.99 cmol kg-1 และพบสหสัมพันธ์สูง
(y=22.679x2 - 267.43x + 801.75, R2=0.99) กับค่� pH
ของดิน แสดงให้เห็นว�่ ค่� ECEC ในดินนั้นผันแปรไปต�ม
ค�่ pH ซึง่ดนิดงักล�่วอ�จเปน็ประเภทดนิเหนยีวทีม่โีครงสร�้ง
แบบ 1:1 ที่มีประจุแบบผันแปร  นอกจ�กนี้ค่� ECEC ยังมี 
สหสมัพนัธส์งูในท�งบวกกบัปรมิ�ณค�รบ์อนในดนิ (R2=0.968) 
ดังรูปที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับ Puttaso et al (2011) ที่พบคว�ม
สมัพนัธร์ะหว�่งค�่ ECEC กบัปรมิ�ณ SOC ในดนิ (R2=0.89***) 
ทั้งนี้เนื่องจ�กปริม�ณ C ในดินมีบทบ�ต่อก�รเพิ่มประจุลบ 
ในดนิ โดยเฉพ�ะค�รบ์อนในดนิทีม่�จ�กก�รสล�ยตวัจ�กเศษ
ซ�กพชืมอีงคป์ระกอบท�งเคมจีำ�พวกลกินนิและโพลฟีนีอลสงู 
ซึ่งส�รนี้ เป็นส่วนของส�รตั้งต้นที่จะมีก�รพัฒน�ต่อไป 
จนได้ส�รฮิวมัสหรือส�รประกอบฮิวมิก (Humic Substance) 
ในที่สุด โดยส�รฮิวมิกเป็นอินทรียวัตถุส่วนที่มีเสถียรภ�พสูง
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประจุลบให้กับดินซึ่งส่งเสริมต่อก�รเพิ่มพื้นที่

ในก�รรองรับธ�ตุอ�ห�รในดิน 
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ตารางที่ 1 ปริม�ณธ�ตุประจุบวกที่แลกเปลี่ยนได้ และคว�มส�ม�รถในก�รแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
Exchangeable cations (cmol kg-1) Effective CEC 

(cmol kg-1)Ca Mg Na K

พืชผัก พืชไร่ 5.36 2.32 7.10 1.18 15.96

ไม้ผล 7.35 1.69 4.87 1.67 15.57

วนเกษตร 16.78 1.85 4.03 2.33 24.99

หญ�้แฝก 6.55 1.93 6.95 1.74 17.16

รูปที่ 2 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งปริม�ณอินทรีย์ค�ร์บอน กับค่� CEC 

ในดิน

 ความหนาแน่นรวมของดิน: ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน

แตกต่�งกันส่งผลให้คว�มหน�แน่นรวมดินบน (0-15 cm) อยู่

ในช่วง 1.21 - 1.36 g cm-3 ซึ่งต่ำ�กว�่ดินล�่ง (15-30 cm) มีค่�

ในช่วง 1.31-1.51 g cm-3 (รูปที่ 3) เนื่องจ�กดินบนมีปริม�ณ

เศษซ�กอินทรีย์สูงกว�่ดินล่�งโดยเฉพ�ะในแปลงไม้ผล หรือ

แปลงวนเกษตรซึ่งจะมีปริม�ณใบไม้ร่วงหล่นสะสมที่ผิวดิน

สูง เศษซ�กจ�กกิ่ง ก้�น ใบ จ�กต้น ที่ร่วงหล่นลงม�อย่�ง 

ต่อเนื่องส่งผลให้เกิดก�รทับถมซึ่งเป็นก�รเพิ่มอินทรียวัตถุ 

ในดนิยูต่ลอดเวล� โดยเฉพ�ะเศษซ�กทีม่อีงคป์ระกอบท�งเคมี

ที่ต้�นท�นก�รสล�ยตัว (ลิกนิน และโพลีฟีนอล) สูง (Puttaso 

et al., 2011a) ผลนี้ชี้ว�่ในดินที่มีปริม�ณค�ร์บอนในดินสูงจะ

ทำ�ให้คว�มหน�แน่นรวมของดินลดลงดังสหสัมพันธ์ในท�ง

ลบระหว่�งปริม�ณ C และคว�มหน�แน่นรวมของดิน (R2= 

-0.81*) ดังรูปที่ 4 ผลนี้สอดคล้องกับ Puttaso et al. (2011b) 

ซึง่พบคว�มสมัพนัธใ์นท�งลบระหว�่งปรมิ�ณ SOC กบัคว�ม

หน�แน่นรวมของดิน (R2=-0.49**) 

รูปที่ 3 คว�มหน�แน่นรวม (Bulk Density) ของดินที่คว�ม

ลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร (T
1
= แปลงพืชผัก พืชไร่, 

T
2
= แปลงไม้ผล, T

3
= แปลงวนเกษตร, T

4
= แปลงหญ้�แฝก) 

รปูที ่4 คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งปรมิ�ณค�รบ์อนกบัคว�มหน�แนน่

รวมของดิน 
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 ปริม�ณ และก�รกระจ�ยตัวของเม็ดดิน :  จ�กผลก�ร

ศกึษ�ก�รกระจ�ยตวัของเมด็ดนิในดนิภ�ยใตก้�รใชป้ระโยชน์

ที่ดินต่�งๆ พบว่� ในทุกก�รใช้ประโยชน์ที่ดินมีปริม�ณเม็ด

ดินขน�ดใหญ่ (Macroaggregate, >0.25 มม.) สูงกว่�เม็ดดิน

ขน�ดเล็ก (Microaggregate, <0.25 มม.) โดยปริม�ณเม็ดดิน

ขน�ดใหญ่ 62.7-75.6% (ต�ร�งที่ 2) ส่วนที่เหลือเป็นปริม�ณ

เม็ดดินขน�ดเล็ก ทั้งนี้ปริม�ณเม็ดดินขน�ดใหญ่พบสูงสุด 

ในดินแปลงวนเกษตร (75.55%) รองลงม�คือ แปลงไม้ผล 

หญ้�แฝก และพืชผัก พืชไร่ ต�มลำ�ดับ ส่วนปริม�ณเม็ดดิน

ขน�ดเล็กส่วนใหญ่พบในแปลงพืชผัก พืชไร่ หญ้�แฝก และ

ไมผ้ล โดยพบปรมิ�ณต่ำ�สดุในแปลงวนเกษตร แสดงใหเ้หน็ว�่ 

ในระบบวนเกษตรสง่เสรมิทำ�ใหเ้กดิเมด็ดนิขน�ดใหญม่�กกว�่

เม็ดดินขน�ดเล็ก ในขณะที่ระบบปลูกหญ้�แฝกและพืชไร่ 

พืชผักส่งเสริมต่อก�รเกิดเม็ดดินขน�ดเล็ก ทั้งนี้ระบบ 

ก�รปลูกพืชที่มีปริม�ณและชิ้นส่วนเศษใบไม้ที่สล�ยย�กเป็น

ส่วนใหญ่น่�จะส่งเสริมทำ�ให้เกิดเม็ดดินขน�ดใหญ่ดังทฤษฎี

ก�รเกิดเม็ดดินแบบมีชิ้นส่วนของอินทรียวัตถุเป็นศูนย์กล�ง

ก�รเกิดเม็ดดินที่เรียกว่� “Core Theory” (Golchin et al. 

1994) โดยเมื่อจุลินทรีย์ย่อยชิ้นส่วนอินทรียวัตถุนั้นส่วนของ 

C ก็จะเป็นเหมือนแหล่ง C กับจุลินทรีย์ซึ่งขณะเดียวกัน

จุลินทรีย์เองก็ผลิตส�รม�เชื่อมระหว่�งชิ้นส่วนของอินทรีย

วัตถุ (Particulate Organic Matter) กับอนุภ�คดินเหนียว 

จนเกดิเปน็เมด็ดนิ (Golchin et  al. 1994) หรอือกีนยัหนึง่ก�รเกดิ

เมด็ดนิกส็�ม�รถเกดิขึน้ไดจ้�กก�รเชือ่มยดึกนัระหว�่งอนภุ�ค

ดินเหนียว อินทรียวัตถุในดิน และอนินทรียส�รอื่นๆ ผลนี้ 

ชี้ว่�ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภททำ�ให้เกิดเม็ดดิน 

ซึ่งส่งผลให้คว�มหน�แน่นของดินลดลง (Zhao et al. 2009)

แต่อย่�งไรก็ต�มห�กมีก�รศึกษ�ถึงชนิดและองค์ประกอบ

ท�งเคมีของพืชแต่ละระบบและติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงใน

แต่ละช่วงปีจะทำ�ให้ส�ม�รถทำ�น�ยกลไกก�รเกิดและคว�ม

เสถยีรภ�พของเมด็ดนิไดม้�กยิง่ขึน้ นอกจ�กนีใ้นแปลงศกึษ�

โดยเฉพ�ะแปลงหญ้�แฝกจะพบว่�ระบบร�กนั้นมีบทบ�ท

สำ�คัญอย่�งม�กต่อก�รเกิดเม็ดดินโดยร�กจะเป็นเสมือนตัว

เชื่อมและช่วยดูดยึดอนุภ�คดินอยู่ทำ�ให้โครงสร้�งดินดี

ตารางที่ 2 ปริม�ณของเม็ดดินขน�ดใหญ่ และเม็ดดินขน�ดเล็กภ�ยใต้ก�รใช้ประโยชน์ต่�งๆ

การใช้ประโยชน์

ที่ดิน

เม็ดดินขนาดใหญ่ (>0.25 มม.) (%, w/w) เม็ดดินขนาดเล็ก (<0.25 มม.) (%, w/w)

>2.0 1-2 0.5-1.0 0.25-0.5 รวม 0.106-0.25 <0.106 รวม 

พืชผักและพืชไร่ 9.41 15.04 18.48 19.76 62.69 12.03 25.28 37.31

ไม้ผล 12.40 17.98 21.46 15.58 67.42 11.00 21.58 32.58

วนเกษตร 21.72 27.41 17.16 9.26 75.55 5.74 18.71 24.45

หญ้�แฝก 15.95 19.98 18.46 12.45 66.84 7.67 25.49 33.16

2.  ปริมาณ และแหล่งกักเก็บคาร์บอนและไนโตรเจน

 ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำ�ให้เกิดเม็ดดินคือ ปริม�ณ

ค�ร์บอนในดิน ที่เปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่�งอนุภ�คของ

ดินเข้�ด้วยกัน ผลก�รศึกษ�พบว่� ปริม�ณ C ในเม็ดดิน

แต่ละขน�ดซึ่งในนี้จะกล่�วโดยรวมถึงปริม�ณ C ในเม็ดดิน

ขน�ดใหญ่ (>0.25 มม.) และเม็ดดินขน�ดเล็ก (<0.25 มม.) 

โดยปริม�ณ C ในเม็ดดินขน�ดใหญ่มีค่�อยู่ในช่วง 0.473-

1.276 % ซึ่งมีค่�สูงกว่�ปริม�ณ C ในเม็ดดินขน�ดเล็กที่มี

ค่�อยู่ในช่วง 0.071-0.115 % (ต�ร�งที่ 3) โดยพบปริม�ณ 

C สูงสุดในแปลงวนเกษตร และยังพบสหสัมพันธ์ในท�งบวก

ระหว่�งปริม�ณ C กับปริม�ณเม็ดดิน (y= 0.014x-0.047, 

R2=0.607**) (รูปที่ 5) โดยเฉพ�ะกับเม็ดดินขน�ดใหญ่

(R2= 0.97*) และเม็ดดินขน�ดเล็ก (R2= 0.89) ผลนี้สะท้อน

ใหเ้หน็ถงึแหลง่และปรมิ�ณก�รสะสมของ C ในดนิ โดยปรมิ�ณ 

C นั้นถูกสะสมอยู่ในส่วนของเม็ดดินที่ขน�ดต่�งๆ โดยมี 

ก�รสะสมอยู่ในส่วนเม็ดดินขน�ดใหญ่ม�กกว่�เม็ดดินขน�ด

เล็ก และเมื่อพิจ�รณ�ในแต่ละประเภทก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน

จะพบว่� สำ�หรับปริม�ณ C ที่สะสมอยู่ในเม็ดดินขน�ดใหญ่ 

ในแปลงวนเกษตรและแปลงหญ้�แฝก พบ C กระจ�ยในเม็ด

ดนิทกุขน�ดแตพ่บม�กสดุในเมด็ดนิขน�ด 1-2 มม.  สว่นแปลง

ไม้ผล และพืชไร่ พืชผัก จะพบสะสมในเม็ดดินขน�ด 0.5-1.0 มม. 

และ 0.25-0.5 มม. ต�มลำ�ดับ ในขณะที่ก�รกระจ�ยตัวสะสม

ของ C ในเม็ดดินขน�ดเล็กนั้นไม่มีคว�มแตกต่�งกันม�ก

ในระบบวนเกษตร พืชไร่ พืชผัก และหญ้�แฝก 
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ช่วง 0.047-0.159 % (ต�ร�งที่ 3) และพบสูงสุดในแปลง 

วนเกษตร (โดยถูกสะสมสูงสุดในเม็ดดินขน�ด 1-2 มม.) 

รองลงม�คอื แปลงไมผ้ล หญ�้แฝก และพชืไร ่พชืผกั ต�มลำ�ดบั 

ส่วนปริม�ณ N ในเม็ดดินขน�ดเล็กมีน้อยกว่� 0.013 % 

จะเห็นได้ว่� สัดส่วนของปริม�ณสะสมของ N ในเม็ดดินขน�ด

ใหญ่ม�กกว่�เม็ดดินขน�ดเล็ก  และยังพบว่� ปริม�ณ N 

ในเม็ดดินมีคว�มสัมพันธ์กับปริม�ณเม็ดดิน (R
2
= 0.712**) 

ดงัรปูที ่7) โดยเฉพ�ะมสีหสมัพนัธส์งูกบัปรมิ�ณเมด็ดนิขน�ด

ใหญ ่(y= 0.009x-0.538, R2= 0.956*)  ชีว้�่ปรมิ�ณ N ในดนิอ�จ

จะส่งเสริมต่อก�รเกิดเม็ดดินขน�ดใหญ่ ซึ่งอ�จอ�จมีบทบ�ท

ตอ่ก�รเกดิเมด็ดนิในแงท่ี ่N เปน็แหลง่อ�ห�รสำ�หรบัจลุนิทรยี์

ในดินซึ่งแตกต่�งจ�กบทบ�ทของ C ในดินในก�รทำ�หน้�ที่ 

เป็นตัวเชื่อมยึดอนุภ�คของดิน 

นอกจ�กนี้ C ในเม็ดดินก็มีบทบ�ทในก�รเกิดเม็ดดินปริม�ณ 

C ในแต่ละขน�ดของเม็ดดินทำ�หน้�ที่ในก�รเชื่อมยึดอนุภ�ค

ของดนิใหเ้กดิเปน็เมด็ดนิ ซึง่ C ดงักล�่วนัน้อ�จมแีหลง่ม�จ�ก 

ทัง้สว่นทีเ่ปน็ชิน้สว่นจ�กก�รสล�ยตวัของซ�กอนิทรยี ์เชน่ ใบ ไม ้

หรอืร�กพชื ตลอดจนซ�กของสิง่มชีวีติในดนิทัง้ขน�ดเลก็และ

ขน�ดใหญ่ซึ่งมีบทบ�ทต่อก�รเกิดเม็ดดิน (Six et al. 2004)

อีกทั้ง C ยังถือว่�เป็นแหล่งอ�ห�รและพลังง�นของจุลินทรีย์ 

ในดินซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ขับเคลื่อนในก�รเกิดเม็ดดิน 

(Oades. 1993 ; Six et al. 2004) โดยผ่�นกิจกรรมของ

จุลินทรีย์ในดิน 

 จ�กผลก�รศึกษ�พบว่� ปริม�ณ N ทั้งหมดในดิน

นั้นถูกสะสมทั้งในส่วนของเม็ดดินขน�ดใหญ่และในส่วนเม็ด

ดินขน�ดเล็ก โดยในเม็ดดินขน�ดใหญ่มีปริม�ณ N อยู่ใน
 

ตารางที่ 3 ปริม�ณอินทรีย์ค�ร์บอน และไนโตรเจนทั้งหมดในเม็ดดินขน�ดใหญ่และเม็ดดินขน�ดเล็ก

การใช้ประโยชน์

ที่ดิน

เม็ดดินขนาดใหญ่ (>0.25 มม.) เม็ดดินขนาดเล็ก (<0.25 มม.) 

>2.0 1-2 0.5-1.0 0.25-0.5 รวม 0.106-0.25

อินทรีย์ค�ร์บอน (%, g100 g-1 fraction)

พืชไร่ และพืชผัก 0.085 0.115 0.132 0.141 0.473 0.086

ไม้ผล 0.131 0.191 0.223 0.166 0.711 0.115

วนเกษตร 0.391 0.447 0.285 0.153 1.276 0.096

หญ้�แฝก 0.147 0.182 0.158 0.109 0.596 0.071

ไนโตรเจนทั้งหมด (%, g100 g-1 fraction)

พืชไร่ และพืชผัก 0.009 0.012 0.014 0.012 0.047 0.008

ไม้ผล 0.014 0.021 0.027 0.019 0.081 0.013

วนเกษตร 0.047 0.059 0.034 0.019 0.159 0.006

หญ้�แฝก 0.017 0.017 0.016 0.011 0.061 0.008

 Quantities of WSA (%,w/w) Quantities of WSA (%,w/w)

รูปที่ 5 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งปริม�ณค�ร์บอนและไนโตรเจนในเม็ดดินกับปริม�ณเม็ดดิน 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทได้แก่ ระบบวน

เกษตร ระบบปลูกพืชไร่ พืชผัก ระบบไม้ผล และระบบปลูก

หญ้�แฝก ทำ�ให้มีสมบัติของดินบ�งประก�รแตกต่�งกัน โดย

ค่� pH ของดินจัดอยู่ในช่วงเป็นกรดจัดถึงเป็นกล�ง ระบบ

วนเกษตรส่งผลให้ค่� pH ของดินสูงกว่�ระบบอื่นๆ ระบบ

วนเกษตรยังส่งผลให้มีปริม�ณก�รสะสมของค�ร์บอนและ

ไนโตรเจนในดินสูงสุดซึ่งเป็นผลม�จ�กคว�มหล�กหล�ยพืช

พรรณม�กกว่�เมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ ซึ่งถือว่�เป็นระบบ

เชิงเดี่ยว ปริม�ณ C ในดินมีบทบ�ทต่อก�รเพิ่มพื้นที่ของ 

คว�มจุของธ�ตุอ�ห�รในดินเห็นได้จ�กสหสัมพันธ์ระหว่�ง

ปริม�ณ C และค�่ ECEC ในดิน (R2= 0.97) นอกจ�กนี้คว�ม

สัมพันธ์ระหว่�ง C ในดินกับปริม�ณเม็ดดิน (R2=0.61**)

และคว�มหน�แน่นรวม (R2=-0.81*) บ่งชี้ถึงบทบ�ทของ

C ที่มีต่อก�รเกิดเม็ดดิน จ�กก�รใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 4 

ประเภทส่งผลทำ�ให้มีปริม�ณก�รสะสมของค�ร์บอนและ

ไนโตรเจนในดินผ่�นก�รร่วงหล่นของใบไม้ เศษซ�กพืช 

หลังก�รเก็บเกี่ยว หรือร�กพืชซึ่งผ่�นก�รย่อยสล�ยแล้ว

สะสมในดิน ก�รศึกษ�ครั้งนี้จะเห็นว่� แต่ละระบบส่งผล

ให้เกิดโครงสร้�งเม็ดดินขน�ดใหญ่ (>0.25 มม.) ม�กกว่� 

60 % โดยเฉพ�ะระบบวนเกษตร ส่วนที่เหลือเป็นเม็ดดิน

ขน�ดเล็ก (<0.25 มม.) นอกจ�กนี้ปริม�ณ C และ N ในดิน

ม�กกว่� 49 % จะถูกกักเก็บไว้ในส่วนเม็ดดินขน�ดใหญ่ ทั้งนี้

จะเห็นได้ว่� อินทรีย์ค�ร์บอนในดินและไนโตรเจนทั้งหมด 

ในดินนั้นเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อสมบัติของดิน และมีบทบ�ทต่อ 

ก�รเกิดโครงสร้�งของดิน (เม็ดดิน) อีกทั้งเป็นแหล่งอ�ห�ร 

และพลงัง�นทีส่ำ�คญัสำ�หรบัสิง่มชีวีติในดนิโดยเฉพ�ะจลุนิทรยี์

ในดนิซึง่เปน็ตวัทีข่บัเคลือ่นกลไกและก�รเปลีย่นแปลงในระบบ

ดิน และเป็นตัวชี้วัดที่สำ�คัญของคุณภ�พดิน 

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณแหล่งทุนกรมพัฒน�ที่ดิน  โครงก�รศึกษ�
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บทคัดย่อ

 การศกึษาสถานการณ์การท�าประมงแมงกะพรนุ บรเิวณต�าบลแหลมผกัเบีย้ อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ีมวีตัถปุระสงค์
เพื่อ ศึกษาวิธีการท�าประมงและวิธีการแปรรูปแมงกะพรุน บริเวณต�าบลแหลมผักเบี้ย อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม 2553-เดือนมิถุนายน 2554 โดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มชาวประมง และผู้แปรรูปแมงกะพรุน พบว่า การท�าประมง
แมงกะพรุน แรงงานที่ใช้เป็นคนในครอบครัว จ�านวนเรือที่ท�าประมงแมงกะพรุนมีทั้งหมด 21 ล�า เรือมีความยาวเฉลี่ย 7 เมตร 
เครื่องยนต์ที่ใช้มีขนาด 23 แรงม้า วิธีการท�าประมงแมงกะพรุนมี 2 วิธี คือใช้สวิงตักแมงกะพรุน และปล่อยอวนขวางกระแสน�้า 
เพื่อดักจับแมงกะพรุน ท�าการประมงช่วงเดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม ชนิดของแมงกะพรุนที่พบได้แก่ แมงกะพรุนหนัง และ
แมงกะพรุนลอดช่อง คิดเป็นร้อยละ 85 และ 15 ตามล�าดับ ด้านปัญหาและอุปสรรคพบเรื่องน�้ามันเชื้อเพลิงมีราคาสูง และคลื่น
ลมแรงหรือการเปลี่ยนทิศทางของกระแสน�้า คิดเป็นร้อยละ 95.25 และ 85.71 ตามล�าดับ ส่วนการแปรรูปแมงกะพรุน มีแพ 
รับซื้อแมงกะพรุน 2 แพ คือ แพคุณขณิษฐา พูลศักดิ์ และแพคุณพรวรุณ ชยัศรี ปริมาณการรับซื้อแมงกะพรุน 1,300 และ1,000 ตัน 
ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 56.52 และ 43.48 ตามล�าดับ โดยการแปรรูปแมงกะพรุนทั้ง 2 แพใช้วิธีการดองเกลือ

ค�าส�าคัญ : การท�าประมง / แมงกะพรุน

ABSTRACT

 Study of situation of Jellyfish harvest was investigation of jellyfish harvest methods and processing at Tumbon 
Leam Phak Bia, Amphur Ban-Leam, Phetchaburi province from July, 2010 to June, 2011.The investigation methods were 
done by interviewing the fishermen and the producers of processed jellyfish. We found that they harvested the jellyfish 
by their family members with 21 boats. Each of them was 7 m-long and equipped with 23 hp of engine. They used net 
to take up the jellyfish and floating seines across natural current. The harvest period started from August to October. 
Most harvested jellyfish contained 85% of Rhopiloma hispidum and 15% Lobonema smithii. 95.25% of fishermen had 
the problem with high fuel cost and 85.71% had to experience strong sea wave and fluctuation of current. There were 
2 groups (so called as Pair) of jellyfish processing, which were Kanita Pullsak pair and Pornwarun Chaisri pair. Each 
pair hadamount of purchased jellyfish was 1,300 and 1,000 tons per year or 56.52% and 43.48%, respectively. Both 
pair processed the jellyfish by salt preservation.

Keywords : Fishery / Jellyfish
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บทน�า

 แมงกะพรุน เป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่ชาวประมง

แถบตะวันออก โดยเฉพาะชาวจีนนิยมบริโภคเป็นอาหาร

มากว่าหนึ่งพันปี และแมงกะพรุนสามารถน�ามาใช้เป็นยา

รักษาโรค โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดลม

อักเสบ นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของ

แมงกะพรุนพบว่า โปรตีนจากแมงกะพรุนส่วนใหญ่เป็นสาร 

คอลลาเจน ซึ่งจ�าเป็นในกระบวนการสร้างฟัน กระดูก และ

เซลล์เนื้อเยื่อร่างกาย (วิเชียร ลีลาวัชรมาศ. 2553) ประกอบ

กับมีไขมันต�่า และมีคอเลสเตอรอล น้อยกว่า0.35 มิลลิกรัม/

100 กรัม (ส�านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง. 2552) ซึ่งจาก

ประโยชน์ของแมงกะพรุน ท�าให้กลุ่มบุคคลที่รักสุขภาพนิยม

บริโภคแมงกะพรุนกันมากขึ้น ส่งผลให้มีการท�าการประมง 

และการแปรรูปแมงกะพรุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้เพียง

พอต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

 การท�าประมงแมงกะพรุนพบมากในแถบมหาสมุทร

อินเดีย แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ แปซิฟิกตะวันตกกลาง

และประเทศในแถบตะวันออก ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน และประเทศไทย ซึ่งในประเทศไทย

มีการท�าประมงแมงกะพรุนมานานกว่า 35 ปี โดยราคา

ของแมงกะพรุนสดที่มีจ�าหน่ายภายในประเทศมีราคา 

หัวละ 15-20 บาท (1 หลัวมีน�า้หนักประมาณ 25 กิโลกรัม) 

ราคาแมงกะพรุนแห้งราคากิโลกรัมละ 40-60 บาท ส่วนหนวด

ของแมงกะพรุนแห้งราคากิโลกรัมละ 15-20 บาท (สิทธิพันธ์ 

ศิริรัตนชัย. 2537) ในปัจจุบันแมงกะพรุนแห้งก�าลังเป็น 

ที่นิยมและสามารถส่งไปจ�าหน่ายยังตลาต่างประเทศที่ส�าคัญ 

ได้แก่ ยุโรป อเมริกา เกาหลี มาเลเซีย จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ 

และโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น รับซื้อแมงกะพรุน (Rhopilema 

Esculenta) เกรด A ที่ผ่านการแปรรูปแล้ว ในราคากิโลกรัม 

ละ 25 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา (วเิชยีร ลลีาวชัรมาศ. 2553) ซึง่จะ

เหน็ได้ว่าแนวโน้มด้านความต้องการในการบรโิภคแมงกะพรนุ

แปรรูปมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

 เพชรบรุเีป็นอกีจงัหวดัหนึง่ทีม่กีารท�าประมงแมงกะพรนุ

ตลอดแนวชายฝ่ังโดยเฉพาะบรเิวณต�าบลแหลมผกัเบีย้อ�าเภอ

บ้านแหลม เป็นบริเวณที่มีท่าเรือส�าหรับการขึ้นแมงกะพรุน 

ท�าให้บริเวณดังกล่าว เป็นแหล่งทั้งทางด้านการท�าประมง

และการแปรรูปแมงกะพรุนที่ส�าคัญของจังหวัด แต่ในการ

ท�าประมง และการแปรรูปแมงกะพรุนในพื้นที่ดังกล่าวนั้น

การรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก 

การท�าประมงแมงกะพรุนส่วนใหญ่ มีลักษณะการท�าประมง

แบบพื้นบ้าน ผลผลิตที่ได้มีการจ�าหน่ายภายในท้องถิ่น หรือ

พื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น ท�าให้ขาดข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทาง 

ในส ่งเสริมหรือพัฒนาทั้งทางด ้านการท�าประมง และ 

การแปรรูปแมงกะพรุน ดังนั้นการศึกษาสถานการณ์การท�า

ประมงแมงกะพรุนจะเป็นการวิจัยที่เข้าถึง ขั้นตอน และวิธี

การท�าประมงแมงกะพรุน ผลผลิต รายได้ ปัญหาและอุปสรรค 

ตลอดจนส�ารวจวิธีการแปรรูปและกระบวนการคัดเกรด

แมงกะพรุนแห้ง เพื่อการจ�าหน่ายบริเวณต�าบลแหลมผักเบี้ย 

อ�าเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นข้อมูลทางด้าน

การประมงทะเลพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี และสามารถ

น�าไปเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์

จังหวัด ที่ว่าด้วยการเพิ่มผลผลิตทางการประมงเพื่อการส่ง

ออกและบริโภคภายในประเทศนอกจากนี้สามารถน�าไปเป็น

ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแมงกะพรุน 

เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม 

ชาวประมง และกลุม่ผูป้ระกอบอาชพีการแปรรปูจากแมงกะพรนุ

ในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การท�าประมงแมงกะพรุน 

บริเวณต�าบลแหลมผักเบี้ย อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 2. เพือ่ส�ารวจวธิกีารแปรรปูและกระบวนการการคดั

เกรดแมงกะพรุนแห้ง เพื่อการจ�าหน่ายบริเวณต�าบลแหลม 

ผักเบี้ย อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วิธีการศึกษา

 พื้นที่ที่ท�าการศึกษา ได้แก่ บริเวณชายฝั่งและแพ

รับซื้อแมงกะพรุน ต�าบลแหลมผักเบี้ย อ�าเภอบ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ 

การท�าการประมงแมงกะพรุนในด้าน ข้อมูลทั่วไปของชาว

ประมงที่ท�าการประมงแมงกะพรุน วิธีการท�าการประมง

แมงกะพรุน ผลผลิตรายได้ ปัญหาและอุปสรรค และออก

ภาคสนามศึกษาวิธีการและขั้นตอนการท�าการประมง

แมงกะพรุนในด้านการแปรรูป ส�ารวจขั้นตอนวิธีการแปรรูป 

และกระบวนการคัดเกรดแมงกะพรุนแห้ง เพื่อการจ�าหน่าย
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การวิจารณ์ผลการศึกษา

1. การท�าประมงแมงกะพรุน

 จากการส�ารวจการท�าประมงแมงกะพรนุ บรเิวณต�าบล
แหลมผกัเบีย้ อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ีพบว่า แรงงาน
ที่ใช้เป็นคนในครอบครัว จ�านวนเรือที่ท�าประมงแมงกะพรุน 
มีทั้งหมด 21 ล�าขนาดของล�าเรือมีความยาว 7 เมตร 15 
ล�า และ 9 เมตร 6 ล�า คิดเป็นร้อยละ 71.42 และ 28.58 
ตามล�าดับขนาดของเครื่องยนต์ที่ใช้ได้แก่ เครื่องยนต์ 23 
แรงม้า 12 ล�า 31 แรงม้า 6 ล�า และ13 แรงม้า 3 ล�า คิดเป็น
ร้อยละ 57.14 28.57 และ14.29 ตามล�าดับ เครื่องมือที่ใช้ใน 
การท�าประมงประกอบด้วย สวงิตกัแมงกะพรนุ อวนแมงกะพรนุ
ขนาดตา 3 นิ้ว และตะกร้าใส่แมงกะพรุน โดยพบแมงกะพรุน 
2 ชนิด ได้แก่ แมงกะพรุนหนัง และแมงกะพรุนลอดช่อง 
คิดเป็นร้อยละ 85 และ15 ตามล�าดับ

 วิธีการท�าประมงแมงกะพรุนมี 2 วิธี คือ 

  วิธีที่ 1 การใช้สวิงตักแมงกะพรุน วิธีนี้จะใช้เมื่อมี
แมงกะพรุนจ�านวนมากลอยตัวอยู่บริเวณผิวน�้าและรวมตัว
กันอยู่บริเวณไม่ไกลกันนัก ชาวประมง ต้องใช้ความสามารถ
ในการวัดระยะความลึกของแมงกะพรุนที่อยู่ในน�า้ด้วยสายตา 
สวิงที่ใช้จะมีขนาดความกว้างประมาณ 50-60 เซนติเมตร 

ด้ามจับมีขนาดความยาว 3.0-3.50 เมตร (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 การท�าประมงแมงกะพรุนแบบใช้สวิงตัก

 วิธีที่ 2 การใช้อวนแมงกะพรุน วิธีนี้อวนลอยที่ใช้ 

มีขนาดตาอวน 3 นิ้ว หรือใช้อวนลอยปลากุเราขนาดตา

อวน 2.5-3 นิ้ว แทนอวนแมงกะพรุน การท�าประมงด้วยวิธี

นี้เกิดขึ้นในกรณีที่มีแมงกะพรุนมีจ�านวนน้อยและไม่ลอยตัว

ขึ้นมาบริเวณผิวน�้า เมื่อแมงกะพรุนติดกับอวนจึงใช้สวิงตัก

แมงกะพรุนขึ้นเรือ (ภาพที่ 2)

(ก) สวิงตักแมงกะพรุน

ภาพที่ 2 การลอยอวนแมงกะพรุน

 โดยปริมาณแมงกะพรุนพบมากในเดือนสิงหาคม 

กันยายน และตุลาคม คิดเป็นร้อยละ 16.52 51.09 และ 32.39 

ตามล�าดับ (ภาพที่ 3) เนื่องจากเดือนดังกล่าวอยู่ในช่วงฤดู

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท�าการไหลเวียนของกระแสน�้าบริเวณ

อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกทิศทางการไหลตามเข็มนาฬิกา 

4 นอกจากนี้ การเคลื่อนที่ของแมงกะพรุนมีลักษณะลอยตาม

กระแสน�า้ท�าให้ถูกพัดพาเข้าสู่ชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนบน

ในช่วงฤดูมรสุมดังกล่าวมากกว่าช่วงเดือนอื่นๆ (Rich,B.R. 

and Cheras, P.A. 2009)

(ข) การท�าประมง

แมงกะพรุนแบบใช้สวิงตัก

 (ก) อวนลอย (ข) การลอยอวนกะพรุน
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 ในพื้นที่บริ เวณต�าบลแหลมผักเบี้ย มีแพรับซื้อ

แมงกะพรุนสด 2 แพ คือ แพคุณขณิษฐา พูลศักดิ์ และแพคุณ

พรวรณุ ชยัศร ีโดยมปีรมิาณ การรบัซือ้แมงกะพรนุสดทัง้หมด 

1,300 ตัน และ 1,000 ตัน ตามล�าดับ คิดเป็นร้อยละ 56.52 

และ 43.48 ตามล�าดับ

 ราคาของแมงกะพรุนสดจะแตกต่างกันตามชนิด 

ของแมงกะพรุน โดย แมงกะพรุนหนังจะมีราคา 0.90-1.50 

บาท ต่อกิโลกรัม ส่วนแมงกะพรุนลอดช่องมีราคา 0.50-

1.25 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคารับซื้อแมงกะพรุนหนังสดสูง

กว่าราคาของกะพรุนลอดช่องสด เนื่องจากปริมาณน�า้หนัก 

ของแมงกะพรนุสดทัง้ 2 ชนดิทีเ่ท่ากนัเมือ่ท�าการแปรรปูจะได้

ปริมาณน�้าหนักแห้งที่ไม่เท่ากันโดยน�้าหนักของแมงกะพรุน

ลอดช่องแห้งจะน้อยกว่าน�้าหนักของแมงกะพรุนหนังแห้ง 

จึงจ�าเป็นที่ต้องรับซื้อแมงกะพรุนลอดช่องในราคา ที่ต�า่กว่า 

นอกจากนี้การผันแปรของราคาแมงกะพรุนแปรรูปในตลาด 

ยังส่งผลให้ราคาแมงกะพรุนสดผันแปรตามไปด้วย

 ปัญหาและอุปสรรคของชาวประมงในการท�าประมง

แมงกะพรุนบริเวณต�าบลแหลมผักเบี้ย อ�าเภอบ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรีมีอยู่ 4 ปัญหาคือ

 - ราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิ เนือ่งจากปัจจบุนัราคาน�า้มนั

เชือ้เพลงิมรีาคาสงูขึน้แต่ราคาแมงกะพรนุ ทีช่าวประมงขายยงั

มรีาคาเท่าเดมิท�าให้ชาวประมงต้องรบัภาระค่าใช้จ่ายสงูขึน้ ใน

บางครั้งท�าให้ชาวประมง มีรายบางรายมีรายรับน้อยกว่าราย

จ่าย คิดเป็นร้อยละ 95.23

 - การขึ้นลงของน�้าทะเล เนื่องจากแพรับซื้อ

แมงกะพรนุตัง้อยูภ่ายในคลองบรเิวณแหลมผกัเบีย้ เรอืประมง

ที่น�าแมงกะพรุนมาขายต้องรอให้น�้าทะเลขึ้นจนเต็มคลอง 

ถึงจะเข้าถึงแพรับซื้อแมงกะพรุนจึงเป็นตัวก�าหนดระยะเวลา 

ในการท�าประมงแมงกะพรุน ถึงจะมีแมงกะพรุนจ�านวนมาก

แต่เป็นช่วงเวลาน�้าลงก็ไม่สามารถน�าแมงกะพรุนมาขายได้ 

คิดเป็นร้อย ละ 85.71

 -  คลื่นลมแรง จะเป็นอุปสรรค์อย่างยิ่งเนื่องจาก

การท�าประมงแมงกะพรนุนัน้เมือ่จบัแมงกะพรนุได้เป็นจ�านวน

มากน�า้หนกัของเรอืกจ็ะมากตามไปด้วยหากมคีลืน่ลมแรงอาจ

ท�าให้เรือประมงจมได้ คิดเป็นร้อยละ 52.83

 - อาการแพ้พิษแมงกะพรุน ชาวประมง บางคนมี

อาการแพ้พษิแมงกะพรนุจงึส่งผลต่อการท�าประมงแมงกะพรนุ

คิดเป็นร้อยละ 9.52

2. การแปรรูปแมงกะพรุน

 ในพื้นที่ต�าบลแหลมผักเบี้ย มีแพรับซื้อแมงกะพรุน

สดเพื่อท�าการแปรรูป จ�านวน 2 แพ ได้แก่ แพคุณขนิษฐา 

พลูศกัดิ ์และแพคณุพรวรณุ ชยัศร ีซึง่ทัง้ 2 แพ มกีารใชอ้ปุกรณ ์

ในกระบวนการแปรรปูแมงกะพรนุเหมอืนกนั ไดแ้ก ่บอ่ซเีมนต์

หรือบ่อผ้าใบ (Polyethylene, PE) ตะกร้า ไม้คนแมงกะพรุน 

จานหรอืขนัส�าหรบัตกัเกลอื สารสม้ และโซเดยีมไบคารบ์อเนต 

ส่วนขั้นตอนการด�าเนินงานมีความแตกต่างกัน ดังนี้

 2.1 แพคุณขนิษฐา

 คุณขณิษฐา พูลศักดิ์ ปัจจุบันอายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 

40/1 หมู่ 3 ต�าบลแหลมผักเบี้ย อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัด

เพชรบรุ ีในการแปรรปูแมงกะพรนุใช้แรงงานจากคนในครวัเรอืน 

และมีลูกจ้างจ�านวน 6 คน โดยให้ค่าแรงชั่วโมงละ 25 บาท 

โดยปริมาณแมงกะพรุนสด 1,300 ตัน จะได้แมงกะพรุนแห้ง 

26 ตัน

 การแปรรูปเริ่มจากดองแมงกะพรุนสดโดยใช้ปริมาณ

เกลือ 3 ลูก (เกลือ 1 ลูก น�า้หนัก 50 กิโลกรัม) ต่อจ�านวน

แมงกะพรุนสด 1 ตัน ดองทิ้งไว้ 1 คืน หลังจากนั้นน�า

แมงกะพรุนมาตัดหนวดและหมวกออกจากกัน แล้วน�าไป

ใส่ในบ่อซีเมนต์ หรือบ่อ PE เปล่าที่เตรียมไว้ โดยใช้ไม้คน

แมงกะพรุนเพื่อเป็นการท�าความสะอาดและก�าจัดเมือกออก

จากแมงกะพรุน หลังจากนั้นน�าไปดอง โดยการดองแบ่งเป็น 

3 น�้า ดังนี้ 

ภาพที่ 3 ปริมาณแมงกะพรุนระหว่างเดือน กรกฎาคม 2553 

ถึง มิถุนายน 2554



316
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

 ดองน�า้ที ่1 ใส่สารส้ม 20 กโิลกรมั โซเดยีมไบคาร์บอเนต 

2 กิโลกรัม และเกลือ 3 ลูก ต่อจ�านวนแมงกะพรุน 1 ตัน ดอง

ทิ้งไว้ 1 คืน

 ดองน�้าที่ 2 ใส่สารส้ม 15 กิโลกรัม เกลือ 3 ลูก ดองทิ้ง

ไว้ 2 คืน 

 ดองน�้าที่ 3 ใส่เกลือเพียงอย่างเดียว ดองทิ้งไว้ 

2-3 คืน (ปริมาณของเกลือที่ใช้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้ผลิต

มีความต้องการให้แมงกะพรุนมีความแห้งเร็วมากน้อย

เพียงใด) หลังจากนั้นน�าแมงกะพรุน ที่ผ่านการดองน�้าที่ 

3มาท�าความสะอาดอีกครั้ง โดยการน�าเอาสิ่งสกปรกที่อยู่บน

ตัวแมงกะพรุนออกพับใส่กระบะใช้เกลือป่นโรยในแต่ละชั้น 

เตรียมส่งขายพ่อค้าคนกลางเพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อไป 

 2.2 แพคุณพรวรุณ ชัยศรี

 คุณพรวรุณ ชัยศรี ปัจจุบันอายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 

210 หมู่ 2 ต�าบลหาดเจ้าส�าราญ อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ในการแปรรปูแมงกะพรนุนัน้ คณุพรวรณุ ใช้แรงงานจากคนใน

ครอบครัว และ มีลูกจ้างจ�านวน 4 คน โดยให้ค่าแรงชั่วโมง

ละ 30 บาท ปริมาณแมงกะพรุนสด 1,000 ตัน จะได้เป็น

แมงกะพรุนแห้ง 20 ตัน

 เมื่อรับซื้อแมงกะพรุนสดมาแล้วจะท�าความสะอาด

ทันทีโดยน�าแมงกะพรุนมาตัดหนวดและหมวกออกจาก

กัน แล้วน�าไปใส่ในบ่อซีเมนต์ หรือบ่อ PE เปล่าที่เตรียมไว้ 

โดยใช้ไม้คนแมงกะพรุนเพื่อท�าความสะอาดและเป็นการเอา

เมือกของแมงกะพรุนออก หลังจากนั้นน�าไปดอง โดยการดอง

แบ่งเป็น 4 น�า้ ดังนี้ 

 ดองน�า้ที ่1 ใส่สารส้ม 20 กโิลกรมั โซเดยีมไบคาร์บอเนต 

2 กิโลกรัม และ เกลือ 3 ลูกต่อจ�านวนแมงกะพรุน 1 ตัน ดอง

ทิ้งไว้ 1 คืน

 ดองน�้าที่ 2 ใช้เกลืออย่างเดียว ดองทิ้งไว้ 1 คืน

 ดองน�้าที่ 3 ใช้เกลืออย่างเดียว ดองทิ้งไว้ 2 คืน

 ดองน�้าที่ 4 ใช้เกลืออย่างเดียว ดองทิ้งไว้ 2 คืน

 หลังจากนั้นน�ามาท�าความสะอาดอีกครั้ง โดยการน�า

สิ่งสกปรกที่อยู่บนตัวแมงกะพรุนออก พับใส่กระบะใช้เกลือ

ป่นโรยในแต่ละชั้น (ภาพที่ 4)

 ซึ่งในการจ�าหน่ายของทั้ง 2 แพ จะมีพ่อค้าคนกลาง

มารับซื้อถึงแพและจะน�าไปจ�าหน่ายต่อยัง ตลาดมหาชัย 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยราคาที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อ

แมงกะพรุนแห้ง แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

 แมงกะพรุนลอดช่องส่วนหมวก ราคา 30-35 บาท

 แมงกะพรุนลอดช่องส่วนหนวด ราคา 29-35 บาท

(ก) ส่วนหนวด

(ข) ส่วนหมวก

ภาพที่ 4 แมงกะพรุนแห้ง

 ปัญหาและอปุสรรคของแพแปรรปูแมงกะพรนุบรเิวณ

ต�าบลแหลมผักเบี้ย อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี คือ 

 - คนงานรับจ้างหายาก

 - ราคาแมงกะพรุนแห้งไม่แน่นอนท�าให้อยากใน 

การก�าหนดราคารับซื้อแมงกะพรุนสด

 - จ�านวนแมงกะพรนุสดในแต่ละวนัไม่แน่นอนท�าให้

ไม่สามารถก�าหนดปริมาณแมงกะพรุนแห้งที่แน่นอนได้

 - ขนาดตัวของแมงกะพรุนมีขนาดเล็กท�าให้เมื่อ

แปรรูปออกมาแล้วได้เป็นกะพรุนแห้งขนาดเล็ก ท�าให้ถูกกด

ราคาเมื่อขายให้กับพ่อค้าคนกลาง

 การแปรรูปและการคัดเกรดแมงกะพรุนแห้ง ในแต่ละ

พื้นที่มีขั้นตอน และวิธีการที่แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

แวดล้อม ประสบการณ์ เทคนิคตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทาง

ความต้องการของตลาดผู้บริโภคในแต่ละวัน
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สรุปผล

 จากการศกึษาถงึการท�าประมงและการแปรรปูแมงกะพรนุ 
บริเวณต�าบลแหลมผักเบี้ย อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
พบว่า ฤดูกาล ทิศทางของกระแสลมและกระแสน�้า เป็น
ปัจจัยที่ส�าคัญต่อการท�าการประมง โดยการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยดังกล่าวในแต่ละปี อาจส่งผลต่อปริมาณแมงกะพรุน
ที่จับได้ ดังนั้นในการน�าผลงานวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ทางด้านการท�าประมงแมงกะพรุน ควรมีการศึกษาหรือเก็บ
ข้อมูลปริมาณแมงกะพรุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบแนวโน้ม 
และสามารถก�าหนดทิศทางในการพัฒนาการรูปแบบ 
การแปรรูปแมงกะพรุน ของจังหวัดเพชรบุรี ให้มีมูลค่ามาก
ยิ่งขึ้น
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สามารถจัดท�ารายงานการวิจัยได้เสร็จสมบูรณ์ 
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