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ผลกระทบของโรคไหมคอรวงและประสิทธิภาพการผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105

1.  บทน ํา
ขาวเปนธัญพืชท่ีมีความสํ าคัญตอคนไทยท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม โดยขาวเปนสินคาสงออกท่ี

สํ าคญัของไทยและมีการขยายตัวการสงออกอยางตอเนื่อง และนํ ารายไดเขาประเทศปละประมาณ 30-50 พัน
ลานบาท ซึ่งไทยมีสวนแบงการตลาดขาวในป 2541 ถงึรอยละ 25.17 ในตลาดโลก แตการคาขาวในตลาดโลกมี
การแขงขันสูง จากท้ังเวียดนาม ปากีสถาน จีน และพมา ทางออกท่ีดีของไทยคือ การสงเสริมและเปล่ียนมา
สงออกขาวคุณภาพดีหรือขาวคุณภาพพิเศษที่มีสภาวะการแขงขันนอยลง

ขาวหอมในประเทศไทยมีกวา 50 พันธุ แตท่ีนิยมปลูกและบริโภค คือ ขาวขาวดอกมะลิ 105 (ขาวดอก
มะลิหรือขาวหอมมะลิ) ซึ่งมีความตองการสูงทั้งในประเทศและตางประเทศ ผลผลิตขาวหอมมะลิประมาณรอย
ละ 60 ใชเพื่อบริโภคภายในประเทศทั้งในรูปการบริโภคโดยตรง ใชทํ าพันธุ และใชในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิต
ภัณฑตางๆ (ศูนยสารสนเทศ สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,   2541)   สวนในดานการสงออกนั้น ขาวหอมมะลิ
เปนทีต่องการโดยเฉพาะในแถบเอเชียและตะวันออกกลาง ไดแก  สิงคโปร  ฮองกง  จีน และอิหราน และมคีวาม
ตองการเพ่ิมขึน้อยางตอเน่ือง ซึง่ขาวหอมยงัมสีวนแบงในตลาดขาวของโลกนอยมากคอื ตํ ่ากวารอยละ 1.2 ของการ
คาขาวท้ังหมดของโลก (กรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร, 2540) แสดงใหเห็นถึงโอกาสการขยาย
ตวัของตลาดขาวหอม นอกจากนี้ภาวะการแขงขันการสงออกขาวหอมนั้นมีนอย ผูสงออกรายใหญ มีเพียงไทย 
ปากสีถาน และอินเดีย โดยไทยมีการสงออกขาวหอมมะลิประมาณ 1.449 ลานตันขาวสาร ในป 2539 เพ่ิมจากป 
2538 รอยละ 16.2 หรือ เพ่ิมขึน้จากป 2531 เปน 10 เทา และถาพิจารณาทางดานมลูคา สัดสวนไดเพิ่มขึ้นจากรอย
ละ 4.11 ในป 2531 มาเปนรอยละ 45.05 ในป 2540 (แมวาสัดสวนจะลดลงในปถัดมา) มูลคาไดเพิ่มขึ้นรวดเร็ว
กวาปริมาณ ซึง่หมายความวาขาวหอมมะลิเปนที่ตองการของตลาดมาก (ตารางที่ 1 )

ประเทศไทยมีการสงเสริมใหปลูกขาวหอมมะลินับตั้งแตป 2502 เปนตนมา และไดมีการสงเสริมและ
ขยายพ้ืนท่ีปลูกไปท่ัวทุกภาคในประเทศไทย โดยปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต ตามลํ าดับ เปนผลใหพื้นที่เพาะปลูกขาวหอมมะลิเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 9.945 ลานไรในป 2532/33 
เปน 17.3 ลานไรในป 2540/41  มีผลผลิตเพ่ิมจาก 2.51 ลานตัน ในป 2532/33 เปน 4.66 ลานตันในป 2540/41 
(ตารางท่ี 2) อยางไรกต็ามแมวาผลผลิตขาวหอมมะลิจะเพ่ิมข้ึน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ยังมีเปาหมาย
ท่ีจะเพ่ิมผลผลิตตอไรใหได 330 กก./ไร ในป 2544 (กรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร, 2540) แต
ปจจบัุนผลผลิตขาวหอมมะลิตอไรของเกษตรกรเฉล่ีย 5 ป (พ.ศ. 2536/37 - 2540/41) อยูท่ี 265.8 กก./ไร เทาน้ัน  
เมือ่เทียบกับผลผลิตตอไรของขาวโดยรวมเฉล่ีย 5 ป เชนกัน อยูท่ี 341 กก./ไร (ตารางท่ี 2)

ขาวหอมขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวที่สถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร แนะนํ าวาเปนขาวนาสวน
พันธุดท่ีีเหมาะสํ าหรับนาปในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีลักษณะประจ ําพันธุ คือ ทนแลง ทนดิน
เปร้ียว ทนดินเค็ม ตานทานไสเดือนฝอยรากปม แตไมตานทานโรคไหม โรคขอบใบแหง โรคใบสีสม โรคจู เพล้ีย
กระโดดสีน้ํ าตาล เพลี้ยจัก๊จัน่สีเขียว และหนอนกอ (ระร่ืน บุญดวง และสมพล อุชชนิ, 2533)
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ตารางที ่1.1  ปริมาณและมูลคาการสงออกขาวหอมดอกมะลิเปรียบเทียบกับปริมาณและมูลคาการสง
ออกขาวทั้งหมด ป 2531-2543
ปรมิาณและมลูคาการ
สงออกทั้งหมด

ปรมิาณและมลูคาการสงออก
ขาวหอมดอกมะลิ

สัดสวนการสงออกขาวหอมดอกมะลิ
: การสงออกขาวทั้งหมด

ป ปรมิาณ
(ตัน)

มูลคา
(ลานบาท)

ปรมิาณ
(ตัน)

มูลคา
(ลานบาท)

ปริมาณ มูลคา

2531 4,824,956 33,045 148,544 1,358 3.08 4.11
2532 6,086,029 44,802 687,606 6,623 11.3 14.78
2533 3,934,138 27,258 701,651 4,463 17.83 23.71
2534 4,015,066 29,559 823,109 8,261 20.5 27.95
2535 4,806,474 35,665 1,101,122 11,594 22.91 32.51
2536 4,804,670 31,495 1,061,868 10,647 22.15 33.81
2537 4,756,292 38,355 1,142,882 13,854 24.02 36.12
2538 6,002,487 47,213 1,246,976 13,701 20.77 29.02
2539 5,288,788 49,030 1,448,913 19,205 27.40 39.17
2540 5,316,317 61,087 1,244,203 27,519 23.40 45.05
2541 6,408,854 85,396 1,101,819 26,256 17.19 30.75
2542 6,714,019 72,324 1,138,801 19,873 16.96 27.48

2543 ม.ค.-ส.ค. 3,853,556 40,549 712,755 15,261 18.50 37.63
ท่ีมา :  กองการคาธัญพืช กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
หมายเหต ุ:  มูลคาขาวหอมมะล ิป 2536-2543 ไดจาก ปริมาณสงออก X ราคาสงออกเอฟ.โอ.บี ขาวหอมมะล ิ100 ชั้นที ่2 โดยใช

อตัราแลกเปลี่ยน เงินบาท/US$ จากธนาคารแหงประเทศไทย

โรคไหม (Blast) ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อรา Pyricularia oryzae น้ันเปนโรคขาวที่สรางความเสียหายใหกับ
เกษตรกรอยูเสมอ ในป 2535 มีการระบาดมาก พื้นที่เสียหายประมาณ 1,250,525 ไร ซึ่งกวารอยละ 70 ของพื้น
ท่ีอยูในเขตภาคเหนือ โดยมีการระบาดมากในขาว กข. 6 กข. 8 กข.10 เหมยนอง เหนียวอุบล และเหนียวสันปา
ตอง และตอมามีการระบาดอยางรุนแรงในป 2538 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม พะเยา ลํ าปาง และลํ าพูน

นอกจากปจจยัเส่ียงในดานโรคและแมลงแลวเปนที่คาดวาสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน ภาวะน้ํ า
ทวม/ภัยแลง และสภาพดินในบางทองท่ีอาจเปนสาเหตุสํ าคัญท่ีทํ าใหผลผลิตของขาวหอมมะลิตํ ่ากวาผลผลิต
ขาวโดยเฉล่ีย ซึง่กน็บัวาตํ่ ามากอยูแลว จึงมีคํ าถามวาการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณตั้งเปาหมายที่จะเพิ่มผล
ผลิตตอไรใหได 330 กก./ไร นั้นจะมีความเปนไปไดเพียงไร ภายใตสภาวะความเสี่ยงดังกลาว และสภาพแวด
ลอมในการผลิต ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่เกษตรกรใชอยูในปจจุบัน นอกจากนี้ ความแตกตางของสภาพภูมิ
นเิวศน ทํ าใหศกัยภาพการเพ่ิมผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 แตกตางกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณจะมีกล
ยทุธการวจิยั และ พัฒนาดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของขาวขาวดอกมะลิ 105 อยางไร



ตารางที ่2  พืน้ทีเ่พาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตตอไรของขาวรวมและขาวหอมมะลิ ป 2532/33-2540/41

ขาวรวม ขาวหอมมะลิ
ป พื้นที่ปลูก

(ลานไร)
ผลผลิต

(ลานตัน)
ผลผลิต/ไร

(ตัน/ไร)
พื้นที่ปลูก
(ลานไร)

ผลผลิต
(ลานตัน)

ผลผลิต/ไร
(ตัน/ไร)

รอยละพื้นที่/
พื้นที่ทั้งหมด

รอยละผลผลิต/
ผลผลิตทั้งหมด

2532/33 59.195 18.48 312 9.945 2.510 253 16.80 13.58
2533/34 58.210 14.90 256 10.710 2.780 260 18.40 18.66
2534/35 55.176 17.52 317 10.545 2.770 263 19.11 15.81
2535/36 56.295 17.30 307 11.321 2.782 246 20.11 16.08
2536/37 59.251 18.45 311 12.908 3.120 242 21.80 16.90
2537/38 60.677 21.71 358 13.615 3.750 275 22.40 17.30
2538/39 63.353 22.02 347 14.621 4.050 277 23.10 18.40
2539/40 63.700 22.43 352 15.400 4.101 266 24.18 18.28
2540/41 61.200 20.64 337 17.300 4.664 269 28.27 22.60

ที่มา : ป 2532/33-2534/35  อารีย เชื้อเมืองพาน, 2536 อางจากส ํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
        : ป 2536/37-2540/41  สํ านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2542
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1.1  วัตถุประสงคของการศึกษา
 เปนท่ีคาดวา การจัดการท่ีดีสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดความรุนแรงของผลกระทบจากโรคและ
ความเส่ียงไดบางสวน ดังนั้นความเขาใจในเรื่องโรคไหมของเกษตรกรจะชวยนํ าไปสูการปองกันและแกไขปญหา
ใหดีขึ้นดวย อยางไรก็ตามยังไมปรากฏรายงานเกี่ยวกับความรูของเกษตรกรในเรื่องโรคไหมและยังมีค ําถามวา
ความเสียหายจากโรคไหมคอรวงท่ีมีตอผลผลิตขาวหอมมะลิน้ันเปนเทาไร และเมื่อเปรียบเทียบกับการขาด
ประสิทธิภาพในการผลิตอันเน่ืองจากปจจัยอ่ืนๆ แลวประเด็นใดมีความสํ าคัญมากกวากัน การศึกษานี้จะน ําไปสู
การหาค ําตอบสํ าหรับคํ าถามขางตน เพ่ือประโยชนสํ าหรับผูวางนโยบาย และผูใหทุนสนับสนุนการวิจัยโรคไหม
คอรวงตอไป

1.2 ระเบียบวิธีวิจัย
สมการพรมแดนของเสนการผลิต (Production Frontier)
ทรงศกัดิ ์  ศรีบุญจิตต  (2543)  ไดกลาวถึง ระเบียบวิธีวิจัย โดยใช stochastic frontier ไว

อยางละเอียดโดยเริ่มจาก  Seyoum et al. (1998) ซึง่กลาววาแบบจ ําลองเสนพรมแดนเชิงเฟนสุม (stochastic 
frontier model) พ้ืนฐานไดถูกนํ าเสนอขึ้นมาโดย Aigner et al. (1977) และ Meeusen and Van den Broeck 
(1977) และตอมาก็ไดมีการเสนอและประยุกตใชแบบจํ าลองเสนพรมแดนเชิงเฟนสุม (stochastic frontier 
model) อ่ืนๆ อีกเปนจํ านวนมากในการวิเคราะหขอมูลตัดขวาง (cross sectional data) และขอมูล panel data 
(ซึง่คอืคาสังเกตที่เกิดซํ้ าๆ กันจากเซทของหนวยตัดขวางเซทเดียวกัน) เกีย่วกับผูผลิต แบบจํ าลอง Aigner et al.  
(1977) สามารถเขียนไดดังนี้

εβ′β′ +=−+= xuvxy   (1)
ซึง่ในรูปทั่วไปอาจเขียนไดดังนี้ ( ) εβ += ,xfy

                      โดยที่ uu =  และ ( )2
u,0Nu σ~

( )2
v,0Nv σ~   (Greene, 1995, pp. 309-310)

uv −=ε

ซึ่ง u จะมีลักษณะเปน truncated normal นัน่เอง น่ันคือ

( )uf = 
( ) 21

u 2

2
/

∏σ
exp 




 −
σ2

u

2

2
u      ( )0u ≥   (Maddala, 1983, pp. 194-195)   (2)

และ Ali and Flinn (1989) กลาววาจาก Maddala (1977, pp. 318) ถา u เปนการแจกแจงแบบ half normal 
น่ันคือ u มกีารแจกแจงแบบคาสัมบูรณ (absolute value) ของ ( )2

u0N σ, แลวคาเฉลี่ยและคาความแปรปรวน
ของประชากรของ u สามารถเขียนไดดังนี้

( ) ( ) 21

u 2uE /
/∏σ=

( ) ( ) ∏∏σ −= /2uV 2
u
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-u น้ีเปนคาความคลาดเคล่ือนขางเดียว ซึ่งหมายความวาแตละคาสังเกตจะอยูบนเสนพรมแดนหรือตํ่ ากวา
เสนพรมแดนเสมอ –u น้ีกค็อื “ความไมมีประสิทธิภาพทางเทคนิค (technical inefficiency)” สํ าหรับ v นั่นก็คือ
คาความคลาดเคลื่อนตามปกติที่มีการกระจายไปไดทั้งสองขาง (two-sided error) ซ่ึงทํ าใหเกิดการเคลื่อนแบบ
สุมของเสนพรมแดนอันเนื่องมาจากเหตุการณภายนอกในเชิงบวกและเชิงลบตอเสนพรมแดน (Maddala, 1983, 
pp.195) และสมมุติวา u และ v มกีารแจกแจงเปนอิสระตอกัน และจาก Weinstein (1964) จะไดวา

( )
σ

ε = 2g ( )
σ
ε

φ ( ) 



 −

σ
ελΦ1   (3)

โดยที่   2
v

2
u

2 σσσ +=
                vu σσλ = /

               ( )⋅φ  =  ฟงกชันความหนาแนน (density function) ของการแจกแจงปกติมาตรฐาน
( )⋅Φ  =  ฟงกชันการแจกแจง (distribution function) ของการแจกแจงปกติมาตรฐาน

สมการ (3) นี้ไดจากการเขียนฟงกชันความหนาแนนรวม (joint density function) และแทนคา uv += ε

และหาปริพันธ (integrate) ของสมการที่ไดมาดวยการพิจารณา u (Maddala, 1983, pp.195)
การแจกแจงของคาสัมบูรณ (absolute value) ของตวัแปรที่มีการแจกแจงปกติจะมีลักษณะ

ทีไ่มใชการแจกแจงปกติ (nonnormal), ε  ซึ่งก็คือ uv − มลัีกษณะไมสมมาตร (asymmetric) และมีการแจก
แจงไมปกต ิ(nonnormal) ดกีรีหรอืระดบัขั้นของความไมสมมาตรนั้นดูไดจากคาพารามิเตอร vu σσλ = /  ถา 
λ  ใหญข้ึน ความไมสมมาตรก็จะมีมากขึ้น ในทางตรงกันขามถา λ  มคีาเทากับศูนยก็จะไดวา v=ε  ซึ่งก็คือ
การแจกแจงแบบปกต ิคาคาดหมาย (expected value) ของ ε  คือ

( )uvE − = u

212
σ

∏
µ 





−=ε

/

(Greene,1997, pp. 310)   (4)

อยางไรก็ตามถาให β′ = [ ]1β′α  โดยที่ α  คือคาสเกลาร (scalar) เราสามารถเขียนสมการ (1) ไดดังนี้

εβ′α ++= xy 1   (5)

จากสมการ (5) Greene (1997, pp. 309-310) ไดเขียนใหมดังนี้

( ) ( )εε µεβ′µα ++++= xy 1

                                ∗∗ εβ′α ++= i1x   (6)

โดยท่ี ∗ε i  มีคาเฉล่ียเทากับศูนยและมีความแปรปรวนคงที ่ แตมกีารแจกแจงไมปกต ิ (nonnormal) และไม
สมมาตร อยางไรก็ตาม Greene (1997,pp. 310) กลาววาการทดสอบแบบจ ําลองสามารถที่จะอยูบนฐานของ
สวนที่เหลือจากวิธีกํ าลังสองนอยท่ีสุด (least squares residuals) ได แมวาตัวประมาณคาวิธีก ําลังสองนอยท่ีสุด 
(least squares estimator) จะไมมีประสิทธิภาพ (inefficient) (ไมใชตัวประมาณคา Maximum Likelihood 
สํ าหรับแบบจํ าลองน้ี) แตตัวประมาณคาวิธีก ําลังสองนอยที่สุดก็มีลักษณะคลองจอง (consistent) (Greene, 
1997, pp. 310)
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อยางไรก็ตาม Aigner et al. (1977) ไดแสดงใหเห็นวาวิธีการ Maximum Likelihood 
สามารถท่ีจะนํ ามาใชในการประมาณคาพารามิเตอรทุกตัว สํ าหรับการวัดความไมมีประสิทธิภาพเฉล่ีย 
(average inefficiency) Aigner et al. (1977) แนะนํ าใหใช vu σσλ = / และ ( ) ( )21212uE ∏=− uσ

ถาฟงกชันการผลิต (production function) มลัีกษณะเปน Cobb – Douglas โดยท่ีเทอมความคลาดเคล่ือนอยู
ในรูปของการคูณกันดังตอไปน้ี

vueeLAKy −βα=   (7)

ดังน้ันประสิทธิภาพของเทคนิค (technical efficiency) ทีเ่หมาะสมก็จะเปน

( )vu eLAKye βα− = /   (8)

และโดยท่ี – u  เปน  half normal คาเฉล่ียของประสิทธิภาพทางเทคนิค (technical efficiency) กส็ามารถหาได
ดังนี้

( ) 2eE u =− exp 




 σ

2

2
u ( )[ ]u1 σφ−  (Maddala, 1983, pp.195)   (9)

Jondrow et al. (1982) เปนกลุมแรกที่ไดแสดงวิธีค ํานวณคาประมาณความไมมีประสิทธิ
ภาพของแตละฟารม โดยแสดงวาคาคาดหมาย (expected value) ของ u สํ าหรบัคาสังเกตแตละคาสามารถหา
ไดจากการแจกแจงแบบมีเงื่อนไข (conditional distribution) ของ u โดยก ําหนด ε  มาให ภายใตการแจกแจง
แบบปกติสํ าหรับ v และการแจกแจงแบบ half normal สํ าหรับ u คาคาดหมาย (expected value) ของความไมมปีระ
สิทธภิาพของฟารมแตละฟารม โดยก ําหนด ε  มาใหสามารถหาไดดังนี้

( )εuE   =
σ
σσ vu ( )

( ) 





 −

− σ
ελ

σλεΦ

σλεφ

/

/

1
(10)

(Bravo – Ureta and Rieger, 1991; Wang et al.,1996)

1.3 ขอมูล
ขอมลูในสวนของความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคไหม และวิธีการแกไขปญหาของเกษตรกรนั้น ได

จากการสัมภาษณเกษตรกรทั้งสิ้น 273 ราย ในพ้ืนท่ี 3 แหง คือ จ.เชียงใหม จ.พิษณุโลก และเขตทุงกุลารองไหใน
พืน้ท่ีบางสวนของ จ.สุรินทร จ.บุรีรัมย และ จ.รอยเอ็ด

ขอมูลในสวนของการวิเคราะห production frontier ไดจากการเก็บตัวอยางขาว (ดวยวิธี crop 
cutting) ในแปลงเกษตรกรจุดละ 1 ตารางเมตร รวม 4 จุดตอเกษตรกร 1 ราย (ในจงัหวัดเชียงใหม) และ 1 จุด
สํ าหรับเกษตรกรในจงัหวัดพิษณุโลก และทุงกุลาฯ รวมท้ังส้ิน 263 ตัวอยาง การเก็บตัวอยางขาวใหขอมูลความ
รุนแรงของโรคไหมคอรวงและน้ํ าหนักผลผลิตขาว (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 4) สํ าหรับขอมูลปจจัยการผลิต 
สภาพแวดลอมอ่ืนๆ และความรุนแรงของน้ํ าทวม/ฝนแลง ไดจากการสอบถามเกษตรกรเจาของแปลงขาวตัว
อยาง
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2.  สถานการณโรคไหมคอรวงและผลผลิตขาวขาวดอกมะลิจากการเก็บตัวอยางขาว
2.1   ความหนาแนนของโรคไหมคอรวงป 2542

ขอมลูจากการเกบ็ตวัอยางขาวดวยวธิ ีcrop cutting ในพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร จากเกษตรกร 166 ตัว
อยาง ซึง่ประกอบดวย 53 คาใน จ.เชียงใหม 30 คา ใน จ.พิษณุโลก และ 83 คาในเขตทุงกุลารองไห การระบาด
ของโรคไหมคอรวงพบมากใน จ.เชียงใหม โดยเฉพาะในพื้นที ่อ.สันก ําแพง จ.เชียงใหม ซึ่งแตกตางกับพื้นที่อื่นๆ  
ณ ระดับนัยสํ าคัญ (α) = .01 ยกเวนในพ้ืนท่ี อ.บางกระทุม-วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีความเสียหายเฉล่ีย
ประมาณรอยละ 28.97 ความเสียหายสูงสุดรอยละ 66.67 การระบาดของโรคไหมคอรวงของทั้งสองพื้นที่ใน
พิษณุโลกไมแตกตางกัน และมีคาเฉล่ียรอยละ 21.15 แตการระบาดของโรคมีความแปรปรวนสูงมากทั้งในเขต อ. 
บางกระทุม และวังทอง คือ ตั้งแตรอยละ 0.73-61.74 สวนในเขตทุงกุลาฯ น้ันพบการระบาดของโรคไหมนอย
มาก คือเฉล่ียประมาณรอยละ 1.34 และไมแตกตางกันในระหวางพื้นที่ในเขตนี้ แตแตกตางกับพื้นที่ในเชียงใหม
และพิษณุโลกอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิต ิ (ตารางที่ 3) นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาความหนาแนนของโรคไหมคอรวง
ตามลักษณะการทํ านาด ําหรือนาหวาน ในพื้นที่เดียวกันแลว พบวาไมแตกตางกันเชิงสถิติ

ตารางที่  3  การระบาดของโรคไหม
หนวย : รอยละการเกิดโรค

พ้ืนท่ี จํ านวนตัวอยาง คาเฉลีย่ สูงสดุ ต่ํ าสดุ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เชียงใหม 53 26.37 66.67 2.63 16.29
ดอยสะเก็ด 21 22.41 64.76 2.63 14.75
สันกํ าแพง 32 28.97 66.67 4.05 16.77
พิษณุโลก 30 21.15 61.74 0.73 18.28
บางกระทุม-วังทอง 16 23.93 61.74 0.73 21.55
เนินมะปราง 14 17.38 46.46 1.10 12.39

 ทุงกุลารองไห 83 1.34 9.57 0 2.22

บุรีรัมย 44 1.19 9.57 0 2.47
รอยเอ็ด 10 0.21 1.48 0 0.49
สตึก สุรินทร 14 1.94 7.41 0 2.68
ศีขรภูมิ สุรินทร 15 2.02 5.00 0.64 1.09

รวม 166 19.51 66.67 0 17.88
ท่ีมา  :  พฤกษ ยิบมันตะสิริ และคณะ, 2544
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2.2  ความสมัพนัธระหวางผลผลิตขาวและความหนาแนนของโรคไหมคอรวง

เชียงใหม
ผลผลิตขาวขาวดอกมะลิของ อ.ดอยสะเกด็ เฉล่ีย 585 กก./ไร สูงกวาของ อ.สันก ําแพงเฉล่ีย 547 

กก./ไร เพียงเล็กนอย แตมคีวามแปรปรวนของผลผลิตระหวางแปลงเกษตรกรนอยกวาท่ีสันก ําแพง (แผนภาพท่ี 
1) ซึง่จะเห็นไดวาในพ้ืนท่ีสันก ําแพงม ี 21 ราย หรือรอยละ 66 ของจ ํานวนตัวอยางเกษตรกรท่ีมผีลผลิตตํ ่ากวา 
600 กก./ไร และในกลุมนี้ม ี 8 ราย หรือรอยละ 25 ที่มีการระบาดของโรคไหมคอรวงรอยละ 30-60 สวนท่ีเหลือ 
11 ราย หรือรอยละ 41 มผีลผลิตสูงกวา 600 กก./ไร แตการระบาดของโรคไหมคอรวงอยูในชวงตํ ่ากวา คอื รอยละ 
10-30 เทาน้ัน ซึง่สาเหตขุองผลผลิตตํ่ าคงเกิดจากการจัดการ หรือการเขตกรรมมากกวาเกิดจากโรคขาวเพียง
อยางเดียว (ตารางที่ 4)

สํ าหรับในพ้ืนท่ีดอยสะเก็ด ประมาณรอยละ 57 (12 ตัวอยาง) ของเกษตรกรท่ีมีผลผลิต
ตํ่ ากวา 600 กก./ไร ในกลุมน้ีมีเพียง 4 ตัวอยาง (รอยละ 19) ที่มีโรคไหมคอรวงระบาดตั้งแตรอยละ 30-55 สวน
ท่ีเหลือ 8 ตวัอยาง (รอยละ 38) มีการระบาดของโรคไหมคอรวงตํ ่ากวา คือ อยูในชวงระหวางรอยละ 5-20
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ท่ีมา : พฤกษ  ยิบมันตะสิริ และคณะ, 2544

แผนภาพที ่ 1 การกระจายของผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 ภายใตการเกิดโรคไหมคอรวงที่ระดับ
ตางๆ ในแปลงเกษตรกร จ.เชียงใหม ป 2542
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ตารางที่  4  คาทางสถิตขิองนํ้ าหนักเมล็ดตอไรของ อ. สันก ําแพง และดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม

อ.สันกํ าแพง อ.ดอยสะเก็ด รวมน้ํ าหนักเมลด็
(กก./ไร) จํ านวนตัวอยาง รอยละ จํ านวนตัวอยาง รอยละ จํ านวนตัวอยาง รอยละ
200-300 1 3.13 0 0.00 1 1.89
300-400 3 9.38 0 0.00 3 5.66
400-500 6 18.75 5 23.81 11 20.75
500-600 11 34.38 7 33.33 18 33.96
600-700 9 28.13 7 33.33 16 30.19
700-800 1 3.13 1 4.76 2 3.77
800-900 1 3.13 1 4.76 2 3.77
รวม 32 100.00 21 100.00 53 100.00

น้ํ าหนักเมล็ดเฉลี่ย 547.66 585.40 562.61
ท่ีมา : พฤกษ  ยิบมันตะสิริ และคณะ, 2544

พษิณุโลก
ผลผลิตขาวขาวดอกมะลิของ จ.พิษณุโลกโดยเฉลี่ยเทากับ 366 กก./ไร ซึ่งตํ ่ากวาเชียงใหม

มาก ถึงแมวาการระบาดของโรคไหมคอรวงจะนอยกวาที่พบในเชียงใหม ผลผลิตของเกษตรกรในพ้ืนท่ีวงัทอง-
บางกระทุม เฉล่ีย 330 กก./ไร และในพ้ืนท่ีเนินมะปรางเฉล่ีย 407 กก./ไร    (ตารางที่ 5)

จากการกระจายของผลผลิตขาวขาวดอกมะลิในสองพ้ืนท่ี ดังแสดงในแผนภาพท่ี 2 ใน อ.วัง
ทอง-บางกระทุมมีเกษตรกรเพียง 2 ราย (รอยละ 12) ท่ีมผีลผลิตขาวสูงกวา 600 กก./ไร และมีเกษตรกร 6 ราย 
(รอยละ 38) ท่ีมีผลผลิตระหวาง 200-500 กก./ไร แตมีโรคไหมคอรวงอยูระหวางรอยละ 5-13 สวนกลุมสุด
ทาย 8 ราย (รอยละ 50) มีผลผลิตระหวาง 100-400 กก./ไร แตมีโรคไหมระบาดรอยละ 30-60 โดยสรุปแลวพบ
วาภายในกลุมท่ีมผีลผลิตตํ่ ากวา 500 กก./ไร มีทั้งกลุมที่มีโรคไหมระบาดตํ่ า และปานกลางถึงสูง ดังนั้นการปรับ
ปรุงผลผลิตคงตองพิจารณาการเขตกรรม หรือการจัดการควบคูกันไป

สํ าหรับในพ้ืนท่ีเนินมะปรางกลุมท่ีมีโรคไหมคอรวงสูงกวารอยละ 30 (รอยละ 30-47) มีเพียง 
3 ราย และมีผลผลิตตํ่ า คืออยูระหวาง 200-400 กก./ไร ท่ีเหลือรอยละ 70 มีการระบาดของโรคไหมคอ
รวงเพียงรอยละ 2-24 ซึง่ใหผลผลิตตัง้แต 200-600 กก./ไร
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ตารางที่  5  คาทางสถิตขิองนํ้ าหนักเมล็ดตอไรของ จ.พิษณุโลก

อ. วังทอง-บางกระทุม อ. เนินมะปราง รวมน้ํ าหนักเมลด็
(กก./ไร) จํ านวนตัวอยาง รอยละ จํ านวนตัวอยาง รอยละ จํ านวนตัวอยาง รอยละ
100-200 4 25.00 1 7.14 5      16.67
200-300 6 37.50 4 28.57 10      33.33
300-400 1 6.25 1 7.14 2        6.67
400-500 3 18.75 3 21.43 6       20.00
500-600 0 0.00 4 28.57 4       13.33
600-700 1 6.25 1 7.14 2        6.67
700-800 0 0.00 0 0.00 0        0.00
800-900 1 6.25 0 0.00 1        3.33
รวม 16 100.00 14 100.00 30    100.00

น้ํ าหนักเฉลีย่ 329.91 406.77 365.78
ท่ีมา : พฤกษ  ยิบมันตะสิริ และคณะ, 2544

ท่ีมา : พฤกษ  ยิบมันตะสิริ และคณะ, 2544

แผนภาพที ่ 2 การกระจายของผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 ภายใตการเกิดโรคไหมคอรวงที่ระดับ
ตางๆ ในแปลงเกษตรกร จ.พษิณุโลก ป 2542
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เขตทุงกุลารองไห
ผลผลิตเฉล่ียของขาวขาวดอกมะลิในพ้ืนท่ีทุงกุลาฯ (สํ ารวจจาก 3 จังหวัด : บุรีรัมย รอยเอ็ด 

และสุรินทร) ใกลเคียง หรือสูงกวาผลผลิตเฉล่ียในพ้ืนท่ีพิษณุโลก โดยใหผลผลิตเฉล่ียเทากับ 384 กก./ไร 
ในพ้ืนท่ีนอกเขตทุงกลุาฯ เชนที่ อ. ศีขรภูม ิซึ่งมีระบบการจัดการนํ ้าด ีใหผลผลิตเฉล่ียสูงถงึ 466 กก./ไร (ตาราง
ท่ี 6) อยางไรกต็ามโดยภาพรวมแลวลักษณะผลผลิตของขาวขาวดอกมะลิในแปลงเกษตรกรมคีวามแปรปรวนสูง 
ตัง้แตตํ่ ากวา 100 กก./ไร จนถงึ 800 กก./ไร ซึ่งในกลุมนี้มีรอยละ 60 ของจ ํานวนเกษตรกรที่ไมปรากฏการระบาด
ของโรคไหมคอรวง (แผนภาพท่ี 3) ดงัน้ันความแปรปรวนของผลผลิตสวนใหญนาจะมีสาเหตุจากการเขตกรรม 
และการจัดการนํ้ า

การระบาดของโรคไหมคอรวงในภาคทุงกุลาฯ ในป 2542 ไมรุนแรง คือ สูงไมเกนิรอยละ 10 
จงัหวดัท่ีมกีารระบาดนอยที่สุดคือรอยเอ็ด (อ. เกษตรวิสัย) ซึ่งมีการระบาดเพียงไมเกินรอยละ 2

ตารางที่  6  ผลผลติเฉลีย่ของขาวหอมมะลิในพื้นที่ทุงกุลารองไห

พ้ืนท่ี
จํ านวนตัวอยาง

(ราย)
ผลผลิตเฉลี่ย

(ก.ก./ไร)
คาเบ่ียงเบน

(ก.ก./ไร)

สัมประสิทธิ์
ความแปรปรวน (CV)

(รอยละ)
บุรีรัมย   (สตึก) 44 354 179 50
รอยเอ็ด  (เกษตรวิสัย) 10 449 104 23
สุรินทร   (ทาตูม) 15 353 136 39
สรุินทร   (ศีขรภูมิ) 14 466 184 39

รวม 83 384 170 44.27
 ท่ีมา : พฤกษ  ยิบมันตะสิริ และคณะ, 2544
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ท่ีมา : พฤกษ  ยิบมันตะสิริ และคณะ, 2544

แผนภาพที ่3   การกระจายของผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ105 ภายใตการเกิดโรคไหมคอรวงที่ระดับ
ตางๆ ในแปลงเกษตรกรเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ทุงกุลารองไห) ป 2542
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3.  สถานภาพความรูเกี่ยวกับโรคไหมของเกษตรกร
เกษตรกรใน 3 พ้ืนท่ี ไดรับการสอบถาม และทดสอบความรูเกีย่วกบัโรคไหม โดยมวีธิกีารสอบถามสองวิธ ี

คอื ขัน้แรกสอบถามเกษตรกรโดยอาศัยจากความรูความเขาใจที่มีอยู และข้ันท่ีสอง สอบถามเกษตรกรอีกคร้ัง 
โดยใหเกษตรกรดูรูปถายประกอบ ซึ่งม ี2 รูป รูปแรกเปนรูปรวงขาวซึ่งมีโรคไหมที่คอรวง โดยอธิบายเพิ่มเติมวาที่
ต ําแหนงคอรวงมสีีน้ํ าตาลปรากฏอยูและรูปท่ี 2 เปนรูปไหมท่ีใบของขาว (รูปท่ี 1 และ 2) นอกจากสอบถามความรู
แลว ยงัไดถามเพิ่มเติมถึงแนวทางการแกไขปญหา และผลจากการแกปญหาโรคไหมดวย

รูปที ่1  รวงขาวซึ่งมีโรคไหมที่คอรวง

รูปที ่2  ใบขาวที่มีโรคไหม
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3.1  ความรูความเขาใจของเกษตรกรโดยไมไดดูรูปภาพ
ผลการสอบถามเกษตรกรโดยไมไดดรููปน้ัน พบวาเกษตรกรประมาณรอยละ 79 ตอบวารูจกัโรคไหม 

ในจ ํานวนน้ีสามารถระบุอาการ หรือลักษณะของโรคในระยะใบและคอรวงไดประมาณรอยละ 43 แตสวนใหญ (รอยละ 
57) ของผูที่ตอบวารูจักนั้น บอกลักษณะอาการของโรคไมถูกตอง (ตารางที่ 7)

ตารางที ่ 7  ความรูความเขาใจตอลกัษณะโรคไหมของเกษตรกร กรณีทีเ่กษตรกรตอบโดยไมไดดรููปถาย
หนวย : รอยละ

ความรูความเขาใจ เชยีงใหม พิษณุโลก ทุงกุลารองไห รวม
N = 76 N = 88 N = 109 N = 273

  ไมรูจัก 14.47 14.77 31.19 21.25
(11) (13) (34) (58)

  รูจัก 85.53 85.23 68.81 78.75

(65) (75) (75) (215)
 ลักษณะโรคไหม1 50.77 30.67 48.00 42.79
 ไมสามารถระบุไดถูกตอง2 49.23 69.33 52.00 57.21

ท่ีมา  :  จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ :   N  คือ จํ านวนตัวอยางทั้งหมด

ใน (    ) คือจํ านวนตัวอยาง
1 คอื สามารถระบุถึงลกัษณะหรืออาการโรคไหมท่ีระยะใบหรือคอรวงได เชน  คอรวงมีสีนํ้ าตาล-ดํ า เมล็ดลีบใบมีจุด
ดางสีขาว-เทา และแผลขยายได

2  คอื ไมสามารถระบลุกัษณะหรืออาการของโรคไดไมชัดเจน  หรือเปนลกัษณะของโรคอ่ืน เชน ขาวเฉา  มีหนอนเจาะ   ใบ
มวนใบแหงขาว  หรือ ยอดใบกุด เปนตน

เมือ่ขอใหเกษตรกรตอบคํ าถามท่ีระบุสาเหตุ โดยใหคะแนนแบบ Likert Scaling คอื ระดับความ
เห็นดวยมากท่ีสุดเทากับ 5 จนถึงไมเห็นดวยที่สุดเทากับ 1 โดยมีรายการของสาเหตุให และเปดโอกาสให
เกษตรกรแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนั้น ผลปรากฎวาเกษตรกรรอยละ 7 บอกวาไมทราบสาเหตุ สวนใหญท่ีเหลือ
เห็นวาความชื้นและปริมาณฝนตกเปนสาเหตุดวยคะแนนสูงกวาสาเหตุอ่ืนๆ อยางไรก็ตามเกษตรกรเห็นวา 
สาเหตน้ีุทํ าใหเกดิโรคดวยคะแนนเฉล่ียเพียง 2.17 เทานั้น เมื่อแยกพิจารณาเปนรายพื้นที่จะเห็นวา เกษตรกรใน
เชยีงใหมใหคะแนนสูงถึง 4.11 ในขณะที่เกษตรกรในอีก 2 พ้ืนท่ี ใหคะแนนเพียง 1.36-1.48 เทานั้น สวนสาเหตุ
อ่ืนๆ น้ัน เกษตรกรไมคิดวาจะเปนเหตุสํ าคัญใหเกิดโรคใบไหม (ตารางที่ 8)
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ตารางที่  8  ความรูความเขาใจตอสาเหตุของโรคไหมของเกษตรกร
      หนวย : คะแนน

ความรูความเขาใจ เชียงใหม พษิณุโลก ทุงกุลารองไห รวม
N = 76 N = 88 N = 109 N = 273

  ระบุสาเหตุ 60 49 73 182

ความช้ืน ปริมาณฝน 4.11 1.36 1.48 2.17
สภาพแสงแดด 1.46 0.66 0.43 0.79
เชื้อรา 0.00 0.10 0.00 0.03
อุณหภูมิ 1.68 0.81 0.39 0.89

ติดเช้ือ จาก ดิน เมล็ดพันธุ และอื่นๆ 0.21 0.06 0.34 0.21
ภาวะน้ํ ามากหรอืทวม 0.00 0.06 0.12 0.07
การจัดการ ปุย สารเคม*ี 0.07 0.56 0.44 0.37
ภาวะแลง* 0.11 0.15 0.55 0.30
แมลง* 0.67 0.78 0.78 0.75

  ไมทราบสาเหตุ 16 39 36 91

ท่ีมา  :  จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ :  N  คือ จํ านวนตัวอยางทั้งหมด

คะแนน ไดจาก คํ าตอบอันดบัท่ี 1 = 5 2=4 3=3 4=2 5=1  แลวนํ ามาเฉลี่ยจากจํ านวนตัวอยางที่ระบุสาเหตุไดทั้งหมด
*  เปนค ําตอบที่เกษตรกรระบุนอกเหนือจากค ําตอบที่ใหไว

3.2   ทดสอบความรูความเขาใจของเกษตรกรจากการดูรูปถาย
เพ่ือตรวจสอบความเขาใจของเกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง โดยใหเกษตรกรดูรูปถายรวงขาวซึ่งมีโรคไหม

ท่ีคอรวง พบวาเกษตรกรที่ไมรูจักและไมออกความคิดเห็นมีรอยละ 42 ของตัวอยางเกษตรกรทั้งหมด สวนท่ีเหลือ
น้ันใหค ําตอบทีเ่ขาขายถูกตองถึงสาเหตุของการเกิดโรคเพียงรอยละ 8 เทานั้น ซึ่งเกษตรกรที่ตอบถูกตองมากที่
สุดอยูใน จ.พิษณุโลก (รอยละ 12.5 ของตวัอยางในพิษณุโลก) แตเกษตรกรในทุงกลุารองไหตอบถกูตองนอยท่ีสุด 
(รอยละ 3.7) สวนท่ีตอบไมชัดเจนมีท้ังส้ินเฉล่ียทุกพ้ืนท่ีรอยละ 5 และตอบผิดรอยละ 48 ของตัวอยางทั้งหมด 
(ตารางท่ี 9)
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ตารางที ่ 9  ความรูความเขาใจตอสาเหตขุองโรคไหมของเกษตรกร โดยดจูากรูปถายรวงขาวซ่ึงมีโรคไหม
คอรวง    หนวย : รอยละ

สาเหตุ เชียงใหม พษิณุโลก ทุงกุลารองไห รวม
N = 76 N = 88 N = 109 N = 273

  ตรงประเด็น1/ 10.53 12.50 3.67 8.42
  ไมชัดเจน2/ 7.89 4.55 3.67 5.13
  ไมตรงประเด็น3/ 43.42 40.91 57.80 48.35
  ไมทราบ 28.95 35.23 35.78 33.70
  ไมระบุ 10.53 10.23 6.42 8.79
ท่ีมา  :  จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ :  เกษตรกรดูจากรูปถายของขาวซึ่งมีโรคไหมคอรวง

 N คือ จํ านวนตัวอยางทั้งหมด
 1/  ตรงประเด็น เชน  โรคไหมเกิดจาก เช้ือรา ขาวงามเกินไปงายตอการเปนโรค สภาพแวดลอม อุณหภูมิ และ
ความช้ืน

 2/  ไมชัดเจน คือระบุไดเพียงเกิดจากเช้ือโรค แตไมทราบวาโรคอะไร
 3/  ไมตรงประเด็น คือ เปนสาเหตุจากธรรมชาต ิเชน ขาวแกเกินไป แหงแลง  แมลง หรือหนอนกัดกิน เปนตน

จากการใหเกษตรกรดูรูปถายโรคไหมในระยะใบ (รูปท่ี 2) และขอใหเกษตรกรระบุชื่อโรคน้ัน 
เกษตรกรใหชือ่โรคตามชื่อทองถิ่น เชน ใบไหม โรคตา และราใบไหม เปนตน ซึ่งชื่อเหลานี้เกษตรกรหมายถึงโรค
ใบไหม เกษตรกรโดยเฉล่ียรอยละ 18 ของเกษตรกรตัวอยางทั้ง 3 เขต ตอบไดถูกตอง สวนรอยละ 55 ใหชื่อซึ่งไม
ส่ือถงึโรคใบไหม ไดแก เพล้ียไฟ ใบจุดสีนํ้ าตาล ราน้ํ าคาง โรคจู และหนอนกอ เปนตน และอีกประมาณรอยละ 
25 ไมทราบและไมใหคํ าตอบ เปนที่สังเกตวาเกษตรกรในเชียงใหมตอบไดถูกตองดวยสัดสวนที่สูงที่สุด (รอยละ 
25) รองลงมาคือ ทุงกุลารองไห (รอยละ 20) และพิษณุโลก (รอยละ 11) (ตารางที่ 10) การท่ีเกษตรกรสวนมาก
ระบุชื่อโรคไมถูกตองน้ัน เปนเพราะโรคใบไหมเปนโรคที่สังเกตไดยาก เนื่องจากมีลักษณะอาการคลายกับโรค
อ่ืนๆ

เพื่อตรวจสอบความรูของเกษตรกรใหชัดเจนยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดเปรียบเทียบค ําตอบของเกษตรกรกับ
ผลจากการเก็บตัวอยางโรคในป 2542 (ตารางที่ 11) เกษตรกรประมาณรอยละ 20 ระบุวาขาวของตนไมเปนโรค 
ในขณะท่ีผลการตรวจโรคพบระดับความรุนแรงของโรคตํ ่ากวารอยละ 10 อยูเพียง 10 ราย (รอยละ 10 ของตัว
อยางเกษตรกร) อีกครึ่งหนึ่งของเกษตรกรที่ระบุวาไมมีโรคนั้น ระดับความรุนแรงของโรคมีรอยละ 20 - 55 ของตัว
อยางขาว และรอยละ 54 ของเกษตรกรตัวอยางระบุวาที่นาของตนมีโรครุนแรงนั้น มีเพียงรอยละ 15 ของตัว
อยางท่ีพบวามีโรคในระดับรุนแรง จากการเปรียบเทียบนี้สรุปไดวาเกษตรกรประมาณรอยละ 30 ที่ตอบไดถูกตอง
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ตารางที่  10  สดัสวนเกษตรกรทีรู่จักลักษณะโรคใบไหม ตามที่สังเกตไดจากรูปถายในขาวที่มีโรคใบ
ไหม  หนวย : รอยละ
ช่ือโรค เชียงใหม พิษณุโลก ทุงกุลารองไห รวม

N = 76 N = 88 N = 109 N = 273
ชื่อที่แสดงโรคใบไหม 25.00 11.36 20.18 18.68
ชื่อที่ไมแสดงลักษณะของโรคใบไหม 46.05 64.77 54.13 55.31
ไมทราบ 5.26 15.91 17.43 13.55
ไมระบุ 23.68 7.95 8.26 12.45

ท่ีมา : จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ:  N  คือ จํ านวนตัวอยางทั้งหมด

 ช่ือท่ีส่ือถึงโรค เชน ใบไหม โรคตา  ราใบไหม เปนตน
 ช่ือท่ีไมส่ือถึงโรค เชน เพลี้ยไฟ  ใบจุดสีนํ้ าตาล รานํ ้าคาง โรคจู หนอนกอ เปนตน

ตารางที่ 11  เปรียบเทยีบค ําตอบของเกษตรกรกับผลการตรวจพบโรคไหมคอรวงจากแปลงนาของ
เกษตรกร ป 2542          หนวย :  ราย

ระดับความรุนแรงของโรค
คํ าตอบของเกษตรกร

≤ รอยละ10 รอยละ 11 - 30 รอยละ 31 - 55
รวม

ไมมีโรคไหม 10
(23.8)

7
(21.2)

2
(8.3)

19

มีโรคไหม 15
(35.7)

4
(12.1)

7
(29.2)

26

มีโรคไหมรุนแรง 17
(40.5)

22
(66.7)

15
(62.5)

54

รวม 61
(100.0)

27
(100.0)

11
(100.0)

99

ท่ีมา : จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ: 1)  ตัวเลขใน (  ) คือ คารอยละ
                  2)  พิจารณาเฉพาะเกษตรกรที่มีการเก็บตัวอยางขาวแลวพบโรคในแปลงนา
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3.3  การพบโรคไหมและการแกไขปญหา
 เมื่อสอบถามเกษตรกรถึงระยะของการเกิดโรคท่ีเกษตรกรเคยพบ โดยเลือกสอบถามเฉพาะ

เกษตรกรท่ีคณะวิจัยพบวามีโรคไหมเกิดขึ้นในแปลงของเกษตรกร และเกษตรกรเองระบุวาเกิดปญหาโรคไหม
ดวยเทาน้ัน ซึ่งมีเกษตรกรตัวอยาง 80 ราย จากจํ านวน 273 ราย เกษตรกรประมาณรอยละ 19 สังเกตพบโรค
ไหมในระยะการเติบโตทางลํ าตนของขาว (แผนภาพท่ี 4) รอยละ 30 สังเกตเห็นในระยะแทงชอดอก และรอย
ละ 36 พบระยะออกรวงชวงขาวนํ ้านม และประมาณรอยละ 14 พบในชวงใกลเก็บเกี่ยว

 เกษตรกรสวนใหญไมมีการแกไขปญหาโรคไหมแตอยางใด จากกลุมตัวอยางยอย 80 รายน้ี (ที่มี
การระบาดของโรคไหมในแปลงนาและเกษตรกรระบุวาพบโรคไหม) เกษตรกรถงึรอยละ 66 ไมมกีารแกไขปญหาเมือ่
พบโรคไหม (ตารางท่ี 8) สวนท่ีมีการแกปญหามีรอยละ 27 ของตัวอยาง วิธีการแกปญหา คือ การพนสารเคม ี
(สารเคมท่ีีเกษตรกรใชมีหลายชนิดทั้งที่เปนสารกํ าจัดโรคและแมลง และเกษตรกรบางรายไมรูจักชื่อสารเคมีที่ใช) 
แตกพ็บวามเีกษตรกรแกปญหาโดยการใสปุยคอก ปุยเคม ีและหวานดวยปูนขาว

ท่ีมา : จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ: ตอบไดมากกวา 1 ชวง

แผนภาพที ่4  ระยะเวลาเกิดโรคไหมที่สังเกตเห็นจากแปลงนา โดยเกษตรกรเจาของนา
(รวมระยะใบและคอรวง)
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ตารางที่  12  การแกปญหาของเกษตรกรเมื่อพบปญหาโรคไหม
หนวย : รอยละ

การแกปญหา เชียงใหม พิษณุโลก ทุงกุลารองไห รวม
N = 40 N = 17 N = 23 N = 80

ไมแกปญหา 75 52.94 60.87 66.25

(30) (9) (14) (53)

แกปญหา 25 35.29 26.09 27.5

(10) (6) (6) (22)

พนยา 100 83.33 50 81.82
ใสปุยคอก 0 0 33.33 9.09
หวานปูนขาว 0 0 16.67 4.55
ใสปุยเคมี 0 16.67 0 4.55

ไมระบุ 0 11.76 13.04 6.25
(2) (3) (5)

ท่ีมา  :  จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ : N  คือ จํ านวนตัวอยางที่พบวาเกิดโรคทั้งจากการสัมภาษณและการเก็บตัวอยาง

 ตวัเลขใน (  ) คือจํ านวนตัวอยาง

 การท่ีเกษตรกรไมแกปญหาโรคไหมน้ันสวนใหญ (รอยละ 25) ระบุวาไมรูวิธีแกไขปญหา เหตุผล
รองลงมา คือรอยละ 21 ระบุวาชาเกินไป แกไขไมทัน สวนผูท่ีแกไขโดยพนสารเคมีน้ัน ไดคํ าแนะนํ าจากผูที่เคย
ประสบปญหามากอน รองลงมา คือ ไดรับคํ าแนะนํ าจากเจาหนาที่เกษตร เกษตรกรท่ีแกไขปญหาจ ํานวน 22 
ราย ซ่ึงเกษตรกรเพียง 7 รายท่ีมีการแกไขปญหาภายใน 1-5 วันหลังจากการพบโรค  สวนมาก (10 ราย) แกไขใน
ระหวาง 6-15 วัน ที่เหลือไมระบุวาใชเวลานานเทาใด จึงไดแกไขปญหาโรคไหม (ตารางที่ 13)

ตารางที่  13  ระยะหางระหวางวันที่สังเกตเห็นโรคไหมคอรวงจนถึงวันแกปญหา
      หนวย : ราย

ระยะเวลา เชียงใหม พิษณุโลก ทุงกุลารองไห รวม
N = 10 N = 6 N = 6 N = 22

1-5 วัน 3 2 2 7
6-15 วัน 4 3 3              10
ไมระบุ 3 1 1 5

ท่ีมา : จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ:  N คือ จํ านวนตัวอยางที่มีการแกปญหาโรคไหม
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บุคคลท่ีเกษตรกรขอคํ าปรึกษา เมื่อตรวจพบโรคไหมในนาของตนเอง คือ สมาชิกในครัวเรือน 
(รอยละ44) ไมปรึกษาใคร สูงเปนอันดับท่ี 2 (รอยละ 27) ปรึกษาเพื่อนบาน รอยละ 14 และปรึกษาเจาหนาที่
และผูเชี่ยวชาญประมาณรอยละ 10 (ตารางที่ 14) ซึง่ขอมลูสวนนี้นาจะเปนประโยชนตอการก ําหนดทิศทางการ
ใหความรูแกเกษตรกรตอไป

จากการแกไขปญหาของเกษตรกรจ ํานวน 22 ราย (รอยละ 27 ของตัวอยาง) น้ัน สวนใหญ 
(ประมาณ รอยละ 60) พบวาระดบัของโรคลดลง รอยละ 18 ระบุวาสามารถหยดุการระบาดของโรคได และรอยละ 9 
พบวาไมสามารถแกไขปญหาได (ตารางที่ 15)

ตารางที่  14  บคุคลทีเ่กษตรกรขอค ําปรึกษาเมื่อประสบปญหาโรคไหมในแปลงนา
หนวย : รอยละ

การปรึกษา เชียงใหม พิษณุโลก ทุงกุลารองไห รวม
N = 40 N = 17 N = 23 N = 80

ไมปรึกษาใคร 15.0 29.42 47.83 27.50
สมาชิกในครัวเรือน 57.5 47.06 17.39 43.75
เพ่ือนบาน 15.0 11.76 13.04 13.75
เจาหนาที่เกษตร 7.5 5.88 13.04 8.75
ผูเชี่ยวชาญทางโรคพืช 2.5 5.88 0 2.50
หัวหนากลุมเกษตร 2.5 0 0 1.25
ไมระบุ 0 0 8.7 2.50

รวม 100 100 100 100
ท่ีมา  :  จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ :  N  คือ จํ านวนตัวอยางที่พบวาเกิดโรคทั้งจากการสัมภาษณและการเก็บตัวอยาง

สํ าหรับพันธุขาวท่ีทนตอโรคไหมน้ัน จากการสัมภาษณพบวา ในทั้ง 3 พ้ืนท่ี เกษตรกรที่ระบุวามี
พันธุขาวที่ทนตอโรคไหมมีสัดสวนใกลเคียงกับเกษตรกรที่ระบุวาไมมีพันธุที่ทนตอโรคไหม (ตารางที่ 16) โดย
เกษตรกรสวนใหญในเขตทุงกุลารองไห ระบุวาพันธุขาวดอกมะลิ 105 เปนพันธุท่ีทนโรคไหมไดดี (รอยละ 16) 
สวนเกษตรกรในเชียงใหมสวนใหญเห็นวาพันธุ กข 6 ทนตอโรคไหมไดดี (รอยละ 25) รองลงมา คือ พันธุขาวดอก
มะลิ 105 ในขณะท่ีในพิษณุโลก เกษตรกรสวนใหญมีความเห็นวาพันธุที่ทนตอโรคไหมไดด ีคือ พันธุชัยนาท และ
ขาวอากาศ (รอยละ 7 ท้ัง 2 พันธุ) (พันธุเหลาน้ีเปนพันธุท่ีเกษตรกรมีประสบการณในการปลูกและพบเห็นในพ้ืน
ท่ีของตนเทาน้ันจึงไมอาจเปรียบเทียบระหวางพ้ืนท่ีได) อน่ึงจากรายงานของ Smitamana et al. (2000) พบวา 
ขาวกข 6 มีความไวตอโรคไหมคอรวงมากกวาขาวขาวดอกมะลิ 105 (อางใน อารี และ คณะ, 2544 หนา 29)

งานทดสอบความสามารถตานทานโรคไหมในระยะตนกลาของพันธุขาวภายใตสภาพโรงเรือน
ทดลอง ประสาทพรและคณะ (Smitamana et al., 2000) พบวาที ่กข 6 มคีวามตานทานตํ ่าสุด ในขณะที่ขาว
ดอกมะลิ 105 ออนแอตอโรคไหมท่ีระดับปานกลาง ปจจุบันการศึกษาความตานทานโรคไหมในจังหวัดเชียงใหม
ไดใชพันธุ กข 6 เปนพันธุเปรียบเทียบเนื่องจากออนแอตอโรค
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ตารางที่  15  ผลของการแกปญหาโรคไหมของเกษตรกร
                    หนวย : รอยละ

ผลของการแกปญหา เชียงใหม พิษณุโลก ทุงกุลารองไห รวม
N = 40 N = 17 N = 23 N = 80

 ไมแกปญหา 75 52.94 60.87 66.25
(30) (9) (14) (53)

 แกปญหา 25 35.29 26.09 27.50
(10) (6) (6) (22)

แกไมได 0 16.67 16.67 9.09
ยังคงเปนโรคอยูแตนอยลง 80 66.67 16.67 59.09
หยุดการระบาดได 20 16.67 16.67 18.18
ไมระบุ 0 0 50 13.64

 ไมระบุ 0 11.76 13.04 6.25
(2) (3) (5)

รวม 100 100 100 100
ท่ีมา  :  จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ :  N  คือ จํ านวนตัวอยางที่พบวาเกิดโรคทั้งจากการสัมภาษณและการเก็บตัวอยาง

   ตัวเลขใน (  ) คือจํ านวนตัวอยาง

ตารางที ่16  พันธุขาวที่ทนตอโรคไหมในทัศนะของเกษตรกร
                  หนวย : รอยละ

             พันธุ เชียงใหม พษิณุโลก ทุงกุลารองไห รวม
N = 76 N = 88 N = 109 N = 273

  มีพันธุทนโรคไหม * 42.11 30.68 32.11 34.43
(17) (9) (16) (42)

ขาวดอกมะล ิ105 7.89 2.27 15.60 9.16
กข 6 25 0 1.83 7.69
เหนียว 6.58 0 6.42 4.40
เมล็ดเล็ก 0 0 6.42 2.56
ชัยนาท 0 6.82 0.92 2.56
ขาวอากาศ 0 6.82 0 2.20
เกษตร A 0 3.41 0 1.10
กข.10 5.26 0 0 1.47
อื่นๆ 1.32 15.91 1.83 6.23

  ไมมีพันธุท่ีทนโรคไหม 38.16 36.36 35.78 36.63
(29) (32) (39) (100)

  ไมระบุ 19.73 32.96 32.11 28.94
(30) (47) (54) (131)

ท่ีมา  :  จากการส ํารวจ
หมายเหต ุ : N  คือ จํ านวนตัวอยางทั้งหมด  * ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ      ตัวเลขใน (  ) คือจํ านวนตัวอยาง
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4.  ผลกระทบของโรคไหมคอรวงและสภาพการผลิตตอผลผลิตขาว : Stochastic Production Frontier
ในการศกึษาผลกระทบจากความเสี่ยงดานตางๆ (โรคไหม ฝนแลง และน้ํ าทวม) ท่ีมตีอผลผลิตขาวน้ัน

ตองการขอมูลท่ีแมนยํ า ซึ่งไมสามารถจะระบุไดจากการสัมภาษณเกษตรกรเพียงอยางเดียว ท้ังน้ีเน่ืองจาก
เกษตรกรสวนใหญไมมีความรูเกี่ยวกับพัฒนาการของการเกิดและการระบาดของโรคขาวอยางเพียงพอดังกลาว
แลวขางตน นอกจากนี้จากการสํ ารวจเบ้ืองตนพบวา การเกิดโรคในนาขาวของเกษตรรายหน่ึงๆ มีหลายโรค และ 
หลายระดบั ดังน้ันเกษตรกรไมสามารถระบุผลกระทบของโรคแตละชนิดท่ีมตีอผลผลิตได การใชขอมูลจากการ
คาดเดาของเกษตรกรจะสงผลตอความคลาดเคลื่อนของขอมูลเปนอยางยิ่ง และความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นไมมี
รูปแบบ (nonsystematic) ทีส่ามารถแกไขไดดวยวิธีการวิเคราะหทางสถิติใดๆ ในขณะที่ความเสี่ยงตอโรคเปน
ประเดน็หลักของงานวจิยัเร่ืองน้ี ความแมนยํ าของขอมูลเกี่ยวกับโรคไหมของขาวจะชวยใหการประเมินความเสีย
หายของผลผลิตไดถูกตองยิง่ข้ึน

นอกจากน้ีเมื่อสภาพพ้ืนท่ีและการจัดการในนาขาวแตกตางกันไป ผลในแตละพื้นที่จึงแตกตางกันไป
ดวย ดังน้ันในการวัดผลผลิตขาวจากพ้ืนท่ีตางๆ นั้นยังท ําใหสามารถวิเคราะหใหเห็นถึงประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกรในแตละพื้นที่ไดอยางชัดเจน

การวิเคราะหในหัวขอนี้มุงที่จะตอบค ําถามวา ความเสียหายจากการเกิดโรคไหมคอรวงท่ีมตีอผลผลิต
ของขาวขาวดอกมะลิ 105 น้ันเปนเทาไร และเมื่อเปรียบเทียบกับการขาดประสิทธิภาพในการผลิต และการจัด
การเชิงเขตกรรมแลวประเด็นไหนมีความสํ าคัญมากกวากัน และความเสียหายอันเกิดจากการขาดประสิทธิภาพ
การผลิตของการเกิดโรคไหมคอรวงรวมแลวจะเปนเทาใด

4.1  วธิีการวิเคราะห
 วธีิการวเิคราะหผลกระทบของปจจัยเส่ียง ปจจัยแวดลอม และปจจัยการผลิต ท่ีมตีอผลผลิตเพ่ือ

นํ าไปสูการประเมินประสิทธิภาพการผลิตน้ัน ในที่นี้จะใชเสนพรมแดนการผลิตเชิงสุม (stochastic production 
frontier) ตามแนวคิด Aigner et al. (1977) สมการท่ี 1 ในหัวขอ 1.2 เมื่อนํ ามาประยุกตในการศึกษานี้ใชฟงกชัน
การผลิตแบบ Cobb-Douglas ดงัสมการท่ี 11 และกะประมาณคาพารามิเตอรดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าเร็จ
รูป LIMDEP version 7.0

uv5D54D43D32D21D1NB2
2

1
1 eeXXAY −γ+γ+γ+γ+γ+δββ= (11)

โดยที่
 Y = น้ํ าหนักเมล็ดขาวท้ังหมด  (กรัม/ตารางเมตร)
1X = ปริมาณปุยเคมี  (กรัม/ตารางเมตร)
2X = แรงงาน  (ชั่วโมง/ตารางเมตร)

NB = รอยละการเกิดโรคไหมกับตนขาว  (รอยละ)
1D = การใชสารเคมีในการท ํานา ; 1D    = 1 มกีารใชสารเคม ี, 1D = 0  อ่ืนๆ
2D = พืน้ที่ที่ศึกษา ; 2D    = 1 พิษณุโลกและทุงกุลารองไห

  2D    = 0 เชยีงใหม
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3D = พ้ืนท่ีชลประทาน ; 3D    = 1 พ้ืนท่ีชลประทาน ,  3D =  0  อ่ืนๆ
4D = ฝนแลงรุนแรง   ; 4D    = 1 ฝนแลงรุนแรง     ,  4D =  0  อ่ืนๆ
5D = โรคอ่ืนๆ  ; 5D    = 1 เกิดโรคอื่นๆ        ,  5D  = 0  อ่ืนๆ

δγγγγγββ ,,,,,,,,A 5432121   = ตวัพารามิเตอร
v = เทอมความคลาดเคล่ือนสองดาน (two-sided error) v N~ ( 2

v,0 σ ) (Greene, 1995, 
pp.309-310)

u = เทอมความคลาดเคล่ือนดานเดยีว(one-sided error) u = u  และ u ~ N ( 2
v,0 σ )

4.2  ตวัแปรอธิบาย
1) ปริมาณปุยเคม ี (X1) และจํ านวนแรงงาน (X2) เปนปจจัยการผลิตเพียง 2 ชนิด ที่มีลักษณะ
เปนคาตอเน่ือง (continuous) ตามปกติเกษตรกรจะใชปุยเคมีในสูตรท่ีตางกันตามแต
ลักษณะของดิน ดังน้ันจึงใชปริมาณปุยเคมีสูตรผสมแทนการคํ านวณใหอยูในรูปของธาตุ
อาหาร

2) รอยละการเกิดโรคไหมกับตนขาว (NB) ไดจากการตรวจวัดจ ํานวนรวงที่เกิดโรคไหมที่คอรวง
คดิเปนรอยละของจ ํานวนรวงท้ังหมดในพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร

3) การใชสารเคมีในนาขาว (D1) เปนตัวแปรหุน ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรใชสารเคมีหลายชนิด
แตกตางกัน จึงเปนการยากที่จะค ํานวณปริมาณสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งหรือทุกชนิดใหเปน
ตัวแทนของตัวแปรน้ีได

4) พืน้ที่ศึกษา (D2) เปนตวัแปรหุนเพื่อสะทอนความแตกตางของสภาพการผลิตเชิงกายภาพโดย
ท่ัวไป (ยกเวนการรับน้ํ าชลประทานและภาวะแลง) เน่ืองจากลักษณะสภาพการผลิตของทุง
กุลารองไหและพิษณุโลกมีสภาพเปนท่ีดอน และแหงแลงกวาสภาพการผลิตในจังหวัด
เชยีงใหม D2 = 1 จงึหมายถึงพื้นที่การผลิตของ 2 แหลงน้ี เมื่อ D2 = 0 จงึหมายถึงเชียงใหม

5) พ้ืนท่ีชลประทาน (D3) ท่ีนาของเกษตรกรในเชียงใหมกวาคร่ึงของตัวอยางอยูในพ้ืนท่ีชล
ประทาน ซึง่นาจะเปนปจจัยสงผลทางบวกใหกับผลผลิต ตัวแปร D3 มลัีกษณะเปนตัวแปรหุน
เพ่ือสะทอนความแตกตางระหวางพื้นที่ซึ่งไดนํ ้าชลประทานและไมมีน้ํ าชลประทาน

6) ฝนแลงรุนแรง (D4) ความเส่ียงจากฝนแลงรุนแรงเปนปจจัยที่การศึกษานี้ตองการวิเคราะห
ดวย แตเนื่องจากไมสามารถวัดระดับความรุนแรงได ตัวแปร D4 ซึง่มลัีกษณะเปนตัวแปรหุน

7) โรคและแมลงอ่ืนๆ (D5) การตรวจวัดโรคไหมจากตัวอยางขาว พบวามีแมลงและโรคอื่นๆ
ทํ าลายตนขาวดวย เชน กาบใบแหง ขอบใบแหง โรคดอกกระถิน หนอนกอ เพล้ียกระโดดสีนํ ้า
ตาล เปนตน ซ่ึงปญหาเหลาน้ีมีโอกาสทํ าลายผลผลิตขาวเชนกนั จึงใหตัวแปรหุน D5 = 1 เพ่ือ
แทนสถานะการณที่มีโรคอื่นๆ เขาทํ าลายขาว และ D5 = 0 เมือ่ไมมีโรคอื่นๆ เขาทํ าลาย
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4.3   ตัวแปรตาม
น้ํ าหนักเมล็ดขาวทั้งหมด (Y) เปนผลผลิตขาวพันธุขาวมะลิ 105 ที่วัดไดจากตัวอยางขาวตอพื้นที ่

1 ตารางเมตร

4.4  ขอมูล
ขอมลูน้ํ าหนกัเมล็ดขาวและระดับของโรคไมคอรวงไดจากการเก็บตัวอยางขาว (โดยการท ํา crop 

cutting) พ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร และไดตัวอยางรวมทั้งส้ิน 263 คาสังเกต (observation) เปนขอมูลจากเชียงใหม 
168 คา พิษณุโลก 25 คา และทุงกุลารองไห 70 คาสังเกต สวนขอมูลตัวแปรอ่ืนๆ ไดจากการสัมภาษณเกษตรกร
เจาของแปลงตัวอยางขาว

4.5  ผลการวเิคราะห
คาสถิติพรรณาของตัวแปรในแบบจ ําลองสมการที ่ 11 และผลการวิเคราะหดวยวิธ ี Maximum 

Likelihood แสดงไวในตารางท่ี 17 และ 18 ตามลํ าดับ
แบบจํ าลองในสมการที ่ 11 เปนจ ําลองท่ีใหผลนาพอใจในการอธิบายผลกระทบของปจจัยตางๆ 

ตอผลผลิตขาวขาวมะลิ 105 ปจจัยท่ีมีผลกระทบในทางบวกคือ การใชสารเคม ี (D1) การมีน้ํ าชลประทาน (D3)
และจํ านวนแรงงาน (X2) (ณ ระดับนัยสํ าคัญที่ =α .01, .10  และ .10 ตามลํ าดับ) สวนปจจัยท่ีมีผลกระทบเชิง
ลบ ไดแก ระดับโรคไหมคอรวง (NB) และพ้ืนท่ีซ่ึงมีฝนแลงรุนแรง (D4) (ดวยระดับนัยสํ าคัญที่ =α .01 ท้ังสอง
ปจจัย) สวนพ้ืนท่ีพิษณุโลกและทุงกุลารองไห (D2) โรคอ่ืน ๆ และระดบัการใชปุยเคมีไมมผีลกระทบตอผลผลิต
ขาวอยางมีนัยสํ าคัญ

เน่ืองจากความแตกตางระหวางพื้นที่เชียงใหม กับพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกและทุงกุลารองไหถูก
แยกพิจารณา ดวยตัวแปรพ้ืนท่ีชลประทานและฝนแลงรุนแรงแลวในบางสวน ดังนั้นลักษณะอื่น ๆ ท่ีเหลืออยูจึง
ไมแตกตางไปจากลักษณะพ้ืนท่ีของเชียงใหมอยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .10 (แตมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .11) แสดงวา
ลักษณะความเปนท่ีดอน ความเหมาะสมของดิน และภูมิอากาศมีอิทธิพลแตกตางกันพอสมควร

ตามปกตยิอมมกีารคาดหวังวาปุยจะชวยเพ่ิมผลผลิตไดอยางชดัเจน ในกรณีนี้การเพิ่มปริมาณปุย
รอยละ 1 ทํ าใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 0.3 เทานั้น ซึ่งไมตางไปจากศูนยอยางมีนัยสํ าคัญ การที่ปจจัยปุยไม
มคีวามสํ าคัญเชงิสถิติน้ัน เหตุหนึ่งเปนเพราะตัวแปรปุยมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆ คอนขางสูง และในทาง
ปฏิบัตพิบวา เกษตรกรใชปุยสูตรตางกัน ดังนั้นอิทธิพลของปุยจึงไมชัดเจน

คาสัมประสิทธิ์ของปจจัยเหลานี้ชี้ใหเห็นวาการผลิตขาวในเขตชลประทานเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ผลิตขาวนอกเขตชลประทานสามารถยกระดับผลผลิตไดรอยละ 17.05 (เมือ่ปจจยัอ่ืนๆ คงที)่ การใชสารเคมีชวย
เพ่ิมผลผลิตไดรอยละ 19.11 และการใชแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะเพ่ิมผลผลิตไดรอยละ 5.67

ผลกระทบของฝนแลงรุนแรง ทํ าใหผลผลิตขาวลดลงรอยละ 35.04 สภาวะฝนแลงรุนแรงน้ีเปน
ความรนุแรงที่นิยามโดยเกษตรกรใน 3 พ้ืนท่ี แปลงขาวตัวอยางท่ีประสบฝนแลงรุนแรงมีรอยละ 8.74 เทานั้น 
โปรดระลึกวาในเขตพ้ืนท่ีพิษณุโลกและทุงกุลารองไหน้ัน เปนเขตที่อาศัยนํ ้าฝนและมีโอกาสประสบปญหาความ
แหงแลงอยูเปนปกติ ดังนั้นฝนแลงรุนแรงตามนิยามของเกษตรกรจึงคอนขางมีผลกระทบมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
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สภาพท่ีไมมีปญหาฝนแลงอยางพ้ืนท่ีในเชียงใหม (ซึ่งมีหนวยตัวอยางถึงรอยละ 63.87) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปจจยัอ่ืนๆ ภาวะฝนแลงรุนแรงมีผลกระทบตอผลผลิตมากท่ีสุด ในขณะที่การเกิดนํ ้าทวมในป 2542 ไมรุนแรง
และไมมผีลกระทบตอผลผลิตอยางมีนัยสํ าคัญ และเนื่องจากพบวามีตัวอยางเพียง 14 ตัวอยางเทานั้น ตัวแปร
หุนน้ํ าทวมจึงถูกตัดออกไปจากแบบจํ าลองน้ี

สํ าหรบัผลกระทบของโรคไหมคอรวงนั้นปรากฏวาสรางผลเสียหายใหแกขาวคอนขางสูง กลาวคือ
เมือ่โรคไหมคอรวงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ทํ าใหผลผลิตลดลงรอยละ .522 หรืออีกนัยหน่ึง ถามีระดับโรคไหมคอรวง
รอยละ 50 ของกอขาว ผลผลิตจะลดลงรอยละ 26.1 ยกตัวอยางเชน ณ ระดับโรคไหมคอรวงในพื้นที่จังหวัด
เชยีงใหมในป 2542 โดยเฉล่ียรอยละ 26.37 ผลผลิตจะลดลงรอยละ 13.76 หรือเทากับผลผลิตขาว 68 กก./ไร 
(ณ ระดบัผลผลิตเฉล่ีย) ซึ่งประเมินเปนรายไดเทากับ 442 บาท/ไร (ณ ระดับราคา 6,500 บาท/เกวียน) ในสถาน
การณของป 2535 ซึ่งมีการระบาดของโรคเปนพื้นที ่ 1,250,525 ไรน้ัน เมื่อประเมินที่ระดับโรคไหมคอรวงที่คา
เฉล่ียของป 2542 ผลเสียหายจะมีมูลคาเทากับ 552.7 ลานบาท แตเมื่อประเมินดวยระดับของโรครอยละ 50 
ความเสียหายมีมูลคาประมาณ 1,048 ลานบาท

ตารางที ่ 17  คาสถิติตางๆ ของตัวแปรที่ใชในการศึกษา

ตัวแปร N Minimum Maximum Mean SD
น้ํ าหนักเมล็ดขาวท้ังหมด (Y) 263 31.74000 654.29000 308.71970 113.78252
ปริมาณปุย ( 1X ) 263 0.56250 26.87500 6.29090 4.08975
แรงงาน     ( 2X ) 263 0.00097 0.04900 0.017352 0.00923
รอยละการเกิดโรคไหม (NB) 263 0.00000 66.66667 18.42590 17.12974
การใชสารเคม ี      ( 1D ) 263 0.00000 1.00000 0.89354 0.30902
พื้นที่พิษณุโลกและ
ทุงกุลารองไห       ( 2D )

263 0.00000 1.00000 0.36122 0.48127

พ้ืนท่ีชลประทาน  ( 3D ) 263 0.00000 1.00000 0.64639 0.47900
ฝนแลงรุนแรง       ( 4D ) 263 0.00000 1.00000 0.08745 0.28304
การเกิดโรคอืน่ๆ    ( 5D ) 263 0.00000 1.00000 0.34981 0.47782
ท่ีมา  :  จากการคํ านวณ
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ตารางที ่ 18  ผลการประมาณคา parameters ของ stochastic production frontier ดวยวธิ ีMaximum
Likelihood

Variable Coefficient t – ratio
Constant 6.22927   36.386***

ปริมาณปุย (ในรูป natural
logarithm) ( 1Xln )

0.00268 0.055

แรงงาน     (ในรูป natural
logarithm) ( 2Xln )

0.05672  1.759*

รอยละการเกิด
โรคไหมคอรวง (NB)

-0.00522    -3.263***

การใชสารเคม ี     ( 1D ) 0.17491     2.850***

พื้นที่พิษณุโลกและ
ทุงกุลารองไห      ( 2D )

-0.18791                    -1.589

พ้ืนท่ีชลประทาน ( 3D ) 0.15745 1.716*

ฝนแลงรุนแรง     ( 4D ) -0.43134  -6.892***

โรคอื่น ๆ             ( 5D ) -0.02354                    -0.476
2σ 0.29719    7.873***

γ 0.89455  23.572***

ท่ีมา  :  จากการคํ านวณ

หมายเหตุ : 2
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  ***  ณ  ระดับนัยสํ าคัญท่ี α = .01
  * ณ  ระดับนัยสํ าคัญท่ี α = .10

ผลเสียหายท่ีเกิดจากโรคไหมคอรวงในขาวขาวดอกมะลิ 105 สามารถประเมินไดภายใตสถาน
การณท่ีกํ าหนดให ในท่ีน้ีมีสถานการณดังน้ีคือ ใหเกษตรกรปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ในพ้ืนท่ีทํ านาท่ีเปนพ้ืนท่ี
ในเขตชลประทานของ จ.เชียงใหม โดยไมเกิดภาวะฝนแลงอยางรุนแรง และใหมีการใชสารเคมีในการผลิต มีการ
ใชปุยเคม ี ณ ระดับเฉล่ียท่ี 6.240 กรัม/ตารางเมตร (9.984 กก./ไร) และใชแรงงานในการผลิตระดับเฉลี่ยที ่
1.044 นาที/ตารางเมตร (27.84 ชั่วโมง/ไร) และสมมติใหเกิดโรคไหมตั้งแตระดับรอยละ 0 – 100 (เพิ่มครั้งละ 
รอยละ 5) โดยไมมีการเกิดโรคอื่นๆ กับผลผลิตของขาวในนา จากการก ําหนดขางตนนี้สามารถนํ าสมการผลการ
วเิคราะหในตารางท่ี 18 มาประมาณปริมาณผลผลิตท่ีไดรับ และปริมาณผลผลิตท่ีสูญเสียจากการเกดิโรคไหมเพียง
อยางเดยีว ดงัปรากฏในตารางท่ี 19 และแผนภาพท่ี 5
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ตารางที ่19  ปริมาณผลผลิตขาวขาวมะลิ 105 ที่ไดรับ และที่ลดลง เมื่อเกิดโรคไหม ณ ระดับตางๆ

รอยละการเกิดโรคใบไหมคอรวง ปริมาณผลผลิตท่ีไดรับ
(กรมั/ตารางเมตร)

ปริมาณผลผลิตท่ีลดลง
(กรมั/ตารางเมตร)

ไมเกิดโรคใบไหมคอรวง 564.8776 -
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 5 550.3306 14.5471
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 10 536.1581 28.7195
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 15 522.3506 42.5270
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 20 508.8987 55.9789
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 25 495.7933 69.0844
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 30 483.0253 81.8523
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 35 470.5861 94.2915
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 40 458.4673 106.4103
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 45 446.6606 118.2170
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 50 435.1579 129.7197
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 55 423.9515 140.9262
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 60 413.0336 151.8440
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 65 402.3969 162.4807
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 70 392.0341 172.8435
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 75 381.9382 182.9394
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 80 372.1023 192.7753
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 85 362.5197 202.3579
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 90 353.1839 211.6937
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 95 344.0885 220.7891
เกิดโรคใบไหมคอรวง รอยละ 100 335.2273 229.6503

ท่ีมา : จากการค ํานวณ
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ท่ีมา :  สรุปจากตารางที ่19

แผนภาพที ่ 5  ปริมาณผลผลิตท่ีลดลง เมื่อเกิดโรคไหม ณ ระดับตางๆ

5.  ประสทิธิภาพการผลิตขาวขาวดอกมะล ิ105
ผลการวเิคราะหแบบจ ําลองสมการ (11) ปรากฏวาคา γ  มคีาตางไปจากศูนยอยางมีนัยสํ าคัญ ณ

01.=α  แสดงใหเห็นวาความไมมีประสิทธิภาพในการผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 มีอยูจริง น่ันคือ เกษตรกร
บางรายมผีลผลิตตํ ่ากวาเสนพรมแดน ณ ระดับปจจัยการผลิตที่ก ําหนดให เมื่อค ํานวณเปนระดับประสิทธิภาพ
แลว เกษตรกรเหลาน้ีจะมีระดับประสิทธิภาพตํ่ ากวา 1 ประสิทธิภาพในความหมายน้ีคือ ประสิทธิภาพโดย
เปรียบเทียบ (relative efficiency) เกษตรกรรายท่ีทํ าไดดีที่สุดในระดับปจจัยการผลิตหนึ่งๆ จะมีคาประสิทธิภาพ
เทากบั 1 (ซึ่งหมายถึง ผลผลิตอยูบนเสนพรมแดน) การค ํานวณประสิทธิภาพการผลิตในตารางท่ี 19 คํ านวณ
จากสถานการณการผลิตและสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นตามขอเท็จจริงและจากสมการเสนพรมแดน

เมื่อจัดประสิทธิภาพการผลิตออกเปน 5 ระดับ (ตารางท่ี 20 และแผนภาพท่ี 6) ปรากฏวารอยละ 
46 ของตัวอยางมีประสิทธภิาพอยูในระดับ (.61 - .80) และรอยละ 30 อยูในระดับสูงมาก (.81 - 1.00) และประ
สิทธิภาพโดยเฉล่ียของตัวอยางท้ัง 3 พ้ืนท่ี อยูในระดับสูง (.70) แสดงใหเห็นวาเกษตรกรสวนใหญมีความ
สามารถในการผลิตขาวใกลเคียงกันในระดับ .61 - .80

เมือ่พิจารณาเปนรายพื้นที่แลวพบวาประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในเชียงใหมนั้นสูงกวาพื้นที่อื่น
คอื รอยละ 80 ของเกษตรกรในจงัหวดัมคีาประสิทธภิาพสูงถงึสูงมาก รองลงมาคอื เขตทุงกลุารองไหม ี (รอยละ 67 
ของตวัอยางในทุงกลุารองไห) และในพิษณุโลก (มีรอยละ 56 ของตัวอยางในพิษณุโลก)
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ตารางที ่20  ระดับประสิทธิภาพการผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 ค ํานวณดวย stochastic frontier
production function                 หนวย : ราย

ประสิทธิภาพการผลิต เชียงใหม พิษณุโลก ทุงกุลารองไห รวม
ต่ํ ามาก (.00 - .20) 0

(0.0)
0

(0.0)
3

(4.3)
3

(1.1)
ต่ํ า (.21 - .40) 4

(2.4)
4

(16.0)
3

(4.3)
11

(4.2)
ปานกลาง (.41 - .60) 24

(14.3)
7

(28.0)
17

(24.3)
48

(18.3)
สูง (.61 - .80) 91

(54.2)
8

(32.0)
23

(32.9)
122

(46.4)
สูงมาก (.81 - 1.0) 49

(29.2)
6

(24.0)
24

(34.3)
79

(30.0)

รวม
168

(100.0)
25

(100.0)
70

(100.0)
236

(100.0)
ท่ีมา : จากการค ํานวณ
หมายเหต ุ: ตัวเลขใน (  ) คือคารอยละ

ท่ีมา :  สรุปจากตารางที ่20

แผนภาพที ่ 6  ระดับประสิทธิภาพการผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105
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เพ่ือแสดงผลกระทบของปจจัยตางๆ ใหชัดเจนยิ่งขึ้นจึงไดจัดกลุมตัวอยางและการผลิตภายใตสภาวะ
ตางๆ ดังตอไปน้ี

1) ในสภาวะแลง : ตารางท่ี 21 ในสภาวะแลงจดัประสิทธภิาพในระดบัสูงสุดมเีพียงรอยละ 26 ตํ ่ากวา
การผลิตท่ีไมประสบภาวะแลงจัดและเม่ือพิจารณาระดับประสิทธิภาพระหวาง .61 - 1.0 จะพบวา 
การผลิตภายใตสภาพแลงจัดน้ันมีตัวอยางท่ีมีประสิทธิภาพในชวงน้ีรอยละ 56.5 ตํ่ ากวาสัดสวน
ของตวัอยางที่ผลิตในสภาวะไมแลงจัดซึ่งสูงถึงรอยละ 78

2) ลักษณะการทํ านา : ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบใหเห็นวาการทํ านาด ํามปีระสิทธภิาพการผลิตสูงกวา
การทํ านาหวาน (สํ าหรับประสิทธิภาพ .61 - 1.0) แมวาในสมการพรมแดนจะไมปรากฏตัวแปร
ลักษณะการทํ านากต็าม แตสามารถระบุไดวาตัวอยางใดมาจากการทํ านาดวยวิธีด ําหรือวิธีหวาน 
สํ าหรับประสิทธิภาพ .61 - 1.0 การท ํานาด ํามีสัดสวนของตัวอยางถึงรอยละ 81.4 ในขณะท่ีนา
หวานมีตัวอยางเพียงรอยละ 62.3 เทานั้น

3) สภาพชลประทาน : ตารางท่ี 23 แสดงใหเห็นวาการมีนํ ้าชลประทานทํ าใหสัดสวนของตัวอยางที่มี
ประสิทธภิาพระหวาง .61 - 1.0 มีสูงถงึรอยละ 82.9 ในขณะที่ตัวอยางนอกเขตชลประทานมีสัด
สวนเพียงรอยละ 64.5 เทานั้น

ตารางที ่ 21  ระดับประสิทธิภาพการผลิตของขาวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาวะแลงจัด

ประสบภาวะแลงจัด ไมประสบภาวะแลงจัด
ประสิทธิภาพการผลิต

จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ
ต่ํ ามาก (0.00 – 0.20) 1 4.3 2 0.8
ต่ํ า (0.21 – 0.40) 3 13.0 8 3.3
ปานกลาง (0.41 – 0.60) 6 26.1 42 17.5
สูง (0.61 – 0.80) 7 30.4 115 47.9
สูงมาก (0.81 – 1.00) 6 26.1 73 30.4

รวม 23 100.0 240 100.0
ท่ีมา : จากการค ํานวณ
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ตารางที ่ 22  ระดับประสิทธิภาพการผลิตของขาวขาวดอกมะลิ 105 ตามลักษณะการท ํานา

นาดํ า นาหวาน
ประสิทธิภาพการผลิต

จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ
ต่ํ ามาก (0.00 – 0.20) 0 0.0 3 4.3
ต่ํ า (0.21 – 0.40) 5 2.6 6 8.7
ปานกลาง (0.41 – 0.60) 31 16.0 17 24.6
สูง (0.61 – 0.80) 100 51.5 22 31.9
สูงมาก (0.81 – 1.00) 58 29.9 21 30.4

รวม 194 100.0 69 100.0
ท่ีมา : จากการค ํานวณ

ตารางที ่ 23  ระดับประสิทธิภาพการผลิตของขาวขาวดอกมะลิ 105 ตามสภาพชลประทาน

มีน้ํ าชลประทาน ไมมีน้ํ าชลประทาน
ประสิทธิภาพการผลิต

จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ
ต่ํ ามาก (0.00 – 0.20) 0 0.0 3 3.2
ต่ํ า (0.21 – 0.40) 4 2.4 7 7.5
ปานกลาง (0.41 – 0.60) 25 14.7 23 24.7
สูง (0.61 – 0.80) 91 53.5 31 33.3
สูงมาก (0.81 – 1.00) 50 29.4 29 31.2

รวม 170 100.0 93 100.0
ท่ีมา : จากการค ํานวณ

6. สรุป
ในป 2542 เปนปการผลิตที่มีภูมิอากาศอยูในเกณฑดีในทุกพื้นที่ และมีการระบาดของโรคไหมคอรวง

นอย การเกิดโรคมีเฉพาะบางพื้นที่เทานั้น ในเชียงใหมพบวาระดับของโรคไหมสูงที่สุด คือ เฉล่ียรอยละ 26.37 
ของจ ํานวนรวงตอพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร โดยมีคาสูงสุดของโรคไหมรอยละ 66.67 ในพิษณุโลกระดับความรุนแรง
ของโรค โดยเฉล่ียรอยละ 21.15 และสูงสุดท่ีรอยละ 61.74 สวนทุงกุลารองไหมีระดับของโรคตํ ่ามาก คือ คาเฉลี่ย
ท่ี 1.34 และคาสูงสุดเพียง 9.57 แมวาระดับของโรคไหมในเชียงใหมจะสูงที่สุด แตปรากฏวาน้ํ าหนักเมล็ดโดย
เฉล่ียมคีาสูงท่ีสุดดวย และไมวาจะวิเคราะหความสัมพันธระหวางน้ํ าหนักเมล็ดกับความรุนแรงของโรค โดยรวม
ทกุพ้ืนท่ีหรือแยกเฉพาะพื้นที่ก็ไมปรากฏความสัมพันธอยางมีนัยสํ าคัญแตอยางใด

การประเมินผลผลิตจากอิทธิพลของโรคไหมคอรวง รวมกับปจจัยการผลิตและสภาพแวดลอมตางๆ 
ดวย stochastic production frontier สามารถแจกแจงผลกระทบของปจจัยเหลานี้ไดและพบวาการเกิดโรคไหม
เพ่ิมขึน้รอยละ 1 ทํ าใหผลผลิตลดลงรอยละ .52 ดังนั้นเมื่อประเมิน ณ ระดับโรคไหมเฉล่ียของเชียงใหมและผล
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ผลิตเฉล่ียของเชียงใหม พบวารายไดของเกษตรกรจะลดลง 442 บาท/ไร และในปท่ีมีการระบาดของโรคไหมรุน
แรงน้ัน มูลคาเสียหายอยูระหวาง 552 - 1,048 ลานบาท

ผลกระทบจากฝนแลงรุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับการไมมีภัยแลงนั้น ทํ าใหผลผลิตลดลงไดถึงรอยละ 35 
แตการมน้ํี าชลประทานสามารถเพ่ิมผลผลิตไดรอยละ 15 ในขณะที่ความไดเปรียบของสภาพทั่วไปในเชียงใหม
สามารถใหผลผลิตสูงกวาพิษณุโลกและทุงกุลารองไหรอยละ 17

ประสิทธภิาพการผลิตของเกษตรกรตัวอยางในทุกพื้นที่เฉลี่ยอยูในระดับ .70 สัดสวนของเกษตรกรที่มี
ประสิทธภิาพระดับ .61 - 1.0 มีรอยละ 76 ของจ ํานวนตัวอยาง และพบวาเกษตรกรในเชียงใหมมีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงท่ีสุด รองลงมาคือเกษตรกรในทุงกุลารองไหและพิษณุโลกตามล ําดับ

เกษตรกรรอยละ 80 เขาใจวาตนเองรูจักโรคไหมคอรวง แตในความเปนจริงเกษตรกรสามารถระบุ
อาการและลักษณะของโรคไหมคอรวงไดประมาณรอยละ 40 และสามารถระบุสาเหตุของเกิดโรคไดเพียงรอยละ 
8 เทาน้ัน มีเกษตรกรเพียงรอยละ 27 ท่ีแกปญหาเม่ือพบโรคไหม โดยสวนใหญแกปญหา 6 - 15 วัน หลังจาก
สังเกตเห็นโรค วิธีแกปญหาของเกษตรกรที่ส ําคัญคือ การพนสารเคมีซึ่งมีทั้งสารก ําจัดแมลง และโรคหลากหลาย
ชนิด เม่ือเกษตรกรพบปญหามกัปรึกษากนัเองในครอบครัว มีเพียงรอยละ 10 ที่ปรึกษาเจาหนาที่เกษตรและผู
เชีย่วชาญทางโรคพืช รอยละ 27 ไมปรึกษาใครเลย และการแกปญหาของเกษตรกรนั้นรอยละ 60 ระบุวา
สามารถลดความรุนแรงของโรคได

ขอเสนอแนะ
1) ควรใหความสํ าคัญตอการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการดานเขตกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพิษณุโลกและทุงกุลารองไห ถาหากการเพิ่มประ
สิทธภิาพน้ีมีตนทุนไมแพงเกินกวามูลคาของประสิทธิภาพการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

2) มคีวามจ ําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความรูแกเกษตรกรในเรื่องโรคไหมและโรคอื่นๆ เพื่อใหเกษตรกร
เขาใจถงึลักษณะโรคตลอดจนผลเสียหายและวิธีปองกันรักษา

3) มีความจํ าเปนท่ีจะตองวิจัยเพ่ือหาวิธีปองกันการเกิดโรคไหมคอรวง เพื่อลดมูลคาความเสียหาย
ของประเทศ เมื่อโอกาสของการระบาดคอนขางสูง เชน ป 2535 และ 2538 สํ าหรับป 2542 ซึ่งการ
ระบาดไมรุนแรงน้ัน มูลคาความสูญเสียของเกษตรกร ในระดับ 400 บาท/ไร นับวาคอนขางสูง 
เมือ่เปรียบเทียบกับก ําไรตอไรที่เกษตรกรไดรับเพียงประมาณ 1,400 บาท และถาระดับความรุน
แรงน้ีเกดิขึน้ในบางพื้นที่ซึ่งเกษตรกรมีกํ าไรนอย เชน พิษณุโลก และทุงกุลารองไห (122 และ 105 
บาท/ไร ตามลํ าดับ) ความสูญเสีย 400 บาท/ไร นี้นับวาสูงมาก

4) การปองกนัศตัรูพืช (ในที่นี้โดยการใชสารเคม)ี สามารถเพ่ิมผลผลิตไดถึงรอยละ 17 ดังนั้นการปอง
กนัศตัรูพืชสามารถเพ่ิมรายไดแกเกษตรกร ถาตนทุนสารเคมนํี าเขามรีาคาแพง การปองกนัดวยสารชีว
ภาพท่ีมีประสิทธิผล นอกจากชวยเพ่ิมผลผลิตแลวยงัจะชวยลดตนทุนไดอยางแนนอน ดังนั้นควร
สนับสนุนใหมีการคนควาทดลอง และสงเสริมการปองกันโรคดวยเทคโนโลยีชีวภาพอยางมีประ
สิทธิภาพตอไป
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5) ฝนแลงรุนแรงเปนส่ิงท่ีปองกันไมได แตเมื่อเกิดแลวสงผลกระทบตอผลผลิตมากท่ีสุด ในเขต
พิษณุโลก เกษตรกรอาจแกปญหาไดดวยการใชนํ้ าบอ จึงนาจะมีการประเมินผลตอบแทนของการ
ลงทุนในดานน้ี และพิจารณามาตรการประกันภัยพืชผล (crop insurance) และนํ าไปใชใหกวาง
ขวาง (ไมเฉพาะพืชใดพืชหนึ่งและพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเทานั้น ทั้งนี้เพื่อใหมาตรการนี้ไดผลอยางแท
จริง)

7.  บรรณานกุรม
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