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บทนํา 

ชาวนาในพื้นท่ีรับน้ําชลประทานภาคเหนือตอนบนสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยท่ีมีพื้นท่ี
ปลูกขาวขนาดเล็กเฉลี่ย 5 ไรตอครัวเรือน วัตถุประสงคของการผลิตขาวนาปเปนการผลิตเพื่อบริโภค 
เกษตรกรใหความสําคัญกับพันธุขาวที่มีคุณภาพการหุงตมดี จึงนิยมเลือกปลูกขาวเหนียวพันธุ กข 6 
อยางแพรหลาย การเพิ่มผลผลิตโดยวิธีเขตกรรม ปจจุบันเกษตรกรไดมีการใชปุยเคมีอยางกวางขวาง 
แตอัตราที่ใชจะนอยกวาอัตราท่ีแนะนําโดยกรมวิชาการเกษตรภายใตเกษตรดีที่เหมาะสม (Good 
Agricultural Practice, GAP) และจะหวานในบริเวณหยอมขาวท่ีมีการเจริญเติบโตๆมสมบูรณ 
เกษตรกรเรียนรูจากประสบการณวาการเพิ่มปริมาณปุยเคมีในอัตราท่ีสูงใหกับขาวชนิดไวแสงพันธุพื้น
เมืองจะไดผลไมดีเทากับพันธุขาวสมัยใหมซึ่งไมไวแสง เชน กข 10 กข 7 ชัยนาท 1 คลองหลวง 
เปนตน ดังนั้นการจัดการเขตกรรมของขาวเหนียวเพื่อบริโภคของเกษตรกรจึงเนนการรักษาระดับผล
ผลิตภายใตการจัดการท่ีไมเสี่ยงท่ีสอดคลองกับปจจัยการผลิตและทรัพยากรของครัวเรือน 

ระบบการผลิตขาวแบบ  SRI หรือ  System of rice intensification ไดรับการพัฒนาโดย
บาทหลวง Fr. Henri de Laulanie ในขณะท่ีทํางานเพื่อปรับปรุงผลผลิตขาวในประเทศมาดากัสการ
ระหวางป 2504 � 38 (Uphoff, 2002) ระบบดังกลาวนี้เนนหลักการจัดการสภาพแวดลอมที่สนับสนุน
การทํางานขององคประกอบตางๆ ของตนขาวใหเกิดการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันจนแสดงออกซึ่งศักย
ภาพอยางเต็มที่ ในทางปฏิบัติคือยายปลูกกลาขาวท่ีอายุ 8 � 10 วัน (ระยะ 2 ใบ) ใหรากไดรับผล
กระทบนอยท่ีสุด โดยใชความหนาแนน 1 ตนตอหลุม ที่ระยะต้ังแต 25 × 25 ถึง 40 × 40 ซม. ควบ
คุมการใหน้ําแบบสลับแหงและเปยกต้ังแตระยะยายปลูกจนถึงกอนออกรวง และปลอยนํ้าทวมขังที่
ระดับ 2 ซม. หลังตนขาวออกรวงจนถึงกระท่ัง 14 วันกอนเก็บเก่ียว จึงปลอยน้ําท้ิง กําจัดวัชพืชดวย
แรงคนโดยถูกลบวัชพืชระหวางแถวขาวดวย �จอบหมุน� ประมาณ 10 วันหลังยายปลูก และทุก 10 
วัน ประมาณ 3 ครั้ง ตามความจําเปน งานวิจัยในหลายประเทศไดแสดงใหเห็นวา ผลผลิตขาวโดยวิธี 
SRI เฉลี่ย 6.8 ตัน/เฮกตาร และกลุมที่ใหผลผลิตสูง เฉลี่ย 10.5 ตัน/เฮกตาร ในขณะท่ีวิธีการแบบเดิม
ใหผลผลิตเฉลี่ย 3.9 ตัน/เฮกตาร (http://ciifad.cornell.edu/sri/) 
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รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอผลการปรับใชวิธีการ SRI ในการผลิตขาวนาในสถานี
ทดลองและในพื้นที่เกษตรกร เพื่อหาลูทางท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว โดยไดดําเนินงานทดลอง
ต้ังแต กุมภาพันธ 2544 เปนตนมา 

วิธีการ 

 งานทดลองเพื่อปรับใชวิธีการ SRI ในสถานีทดลองศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร และ
ในพื้นท่ีเกษตรกรประกอบดวย 

• ฤดูแลง (กุมภาพันธ � มิถุนายน 2544) ใชพันธุขาว 5 พันธุ ไดแก ขาวเหนียวสันปาตอง
1 หอมสกลนคร และพันธุขาวเจาหอมนิล หอมสุพรรณ และมะลิแดง ภายใตการจัดการแบบ SRI และ
แบบปกติ เนื่องจากตนกลาเจริญเติบโตชาภายใตอุณหภูมิตํ่า กลาขาวท่ีระยะ 2 ใบพรอมยายปลูกได
มีอายุ 17 วันในระบบ SRI และอายุ 34 วันในระบบปกติ โดยใชระยะปลูก 25 × 25 ซม. 

• ฤดูฝน (กรกฎาคม � พฤศจิกายน 2544) ดําเนินการทดลองท้ังในสถานีทดลองและใน
พื้นที่เกษตรกร ในสถานีทดลองไดดําเนินการภายใตมีปุยพืชสด (โสนอัฟริกัน และปอเทือง) โดยมีพันธุ
ขาวประกอบดวย หอมสุพรรณ หอมนิล และหอมสกล นอกจาหนี้ไดดําเนินการเปรียบเทียบวิธีการ 
SRI และวิธีการปกติในกลุมพันธุขาวเหนียว (กข 6 หอมสกลนคร สันปาตอง 1) และกลุมพันธุขาวเจา 
(ขาวดอกมะลิ 105 ปทุมธานี 1 และหอมสุพรรณ) เนื่องจากผลการศึกษาในฤดูแลง 2544 กลาออนให
ผลผลิตสูงกวากลาอายุแก ในฤดูฝนจึงใชกลาอายุ 10 วันท้ังในวิธีการ SRI และวิธีปกติ สวนการจัด
เขตกรรม เชน การจัดการธาตุอาหาร และการกําจัดศัตรูพืชไดดําเนินการปกติในทั้งสองวิธีการ 

สําหรับในพื้นท่ีเกษตรกร ไดมีเกษตรกรที่อําเภอแมแตง และสันทรายรวมทดลองหลังจากได
มาเย่ียมชมแปลงทดลองในสถานีในฤดูแลง 2544 โดยใชพันธุขาว กข 6 และขาวดอกมะลิ 105 

• ฤดูแลง (มกราคม � พฤษภาคม 2545) ไดดําเนินงานทดลองในสถานีโดยใชพันธุ หอม
นิล K58 มะลิแดง และหอมสุพรรณ โดยใชกลาอายุ 10 วันสําหรับ SRI และกลาอายุ 20 วันสําหรับวิธี
การปกติ 

• ไดจัดทําแปลงสาธิตและปรับการใหน้ําวิธี SRI ใชพันธุขาวหอมสุพรรณ และใชกลาอายุ 
13 วันท้ังสองวิธีการ โดยทําการปลูก 12 เมษายน 2545 

ผลการทดลองและวิจารณผล 

 ในฤดูแลง 2544 ผลผลิตขาวโดยวิธีการ SRI เฉลี่ย 4.35 ตัน/เฮกตาร ในขณะท่ีวิธีการปกติ
เฉลี่ย 4.81 ตัน/เฮกตาร (ตารางที่ 1) แตวิธีการ SRI ใชน้ําเพียงรอยละ 30 ของวิธีการปกติในระหวาง
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ชวงยายปลูกถึงระยะเร่ิมออกรวง การใชกลาอายุออน (17 วัน) ใหผลผลิตเฉลี่ย 4.76 ตัน/เฮกตาร สูง
กวากลาอายุแก (34 วัน) ซึ่งเฉลี่ย 4.39 ตัน/เฮกตาร พันธุขาวหอมสุพรรณจัดการแบบ SRI ใหผลผลิต
สูงกวาวิธีการปกติชัดเจนกวาพันธุขาวอ่ืน โดยภาพรวมวิธีการแบบ SRI ไมไดแสดงความไดเปรียบ
ดานผลผลิตตอวิธีการปกติในฤดูแลง 2544 

 ในฤดูฝน 2544 ผลผลิตขาวโดยวิธีการ SRI เฉลี่ย 2.19 ตัน/เฮกตาร ตํ่ากวาวิธีการปกติ (3.04 
ตัน/เฮกตาร) ไมวาในสภาพท่ีมีการใชปุยพืชสดทั้งสองชนิด โสนอัฟริกันและปอเทือง (ตารางที่ 2) 
สําหรับแปลงกลุมพันธุขาวเหนียวและกลุมพันธุขาวเจา (ตารางที่ 3) ผลผลิตเฉลี่ยของวิธีการ SRI 
2.59 ตัน/เฮกตาร ก็ตํ่ากวาวิธีการปกติเฉลี่ย 4.16 ตัน/เฮกตาร เชนเดียวกัน ในฤดูฝนไมสามารถดําเนิน
การควบคุมน้ําใหอยูในสภาพ SRI ได นอกจากนี้ การระบาดของวัชพืชในแปลง SRI จะสูงกวาวิธีการ
ปกติซึ่งสภาพนํ้าทวมขังควบคุมวัชพืชไดดีกวา 

 งานทดลองในพื้นท่ีเกษตรกร (ตารางท่ี 4)  SRI ใหผลผลิต 3.23 ตัน/เฮกตาร ตํ่ากวาวิธีการ
ปกติซึ่งเฉลี่ย 5.23 ตัน/เฮกตาร เชนเดียวกัน การใชกลาอายุออน (10 วัน) มีผลใหการออกรวงและสุก
แกของขาวไวแสง กข 6 และขาวดอกมะลิ 105 ชากวาวิธีการปกติ 10 วัน 

 การศึกษาในฤดูแลง 2545 (ตารางท่ี 5) ผลของ SRI ในขาว 3 พันธุ หอมนิล K58 และหอม
สุพรรณ ใหผลผลิตตํ่ากวาวิธีการปกติเชนเดียวกัน โดยเฉลี่ยเทากับ 3.0 ตัน/เฮกตาร และ 4.40 ตัน/
เฮกตาร อยางไรก็ตามในแปลงสาธิตเมื่อมีการปรับวิธีการใหน้ําโดยรักษาหนาดินใหชื้น พันธุหอม
สุพรรณใหผลผลิต SRI เฉลี่ย 4.0 ตัน/เฮกตาร ในขณะท่ีวิธีการปกติ เฉลี่ย 3.64 ตัน/เฮกตาร 

โดยภาพรวมแลว วิธีการ SRI ที่ดําเนินการทดสอบโดยศูนยวิจัย ฯ ไมใหผลผลิตสูงกวาวิธีการ
ปกติ โดยเฉพาะผลผลิตในฤดูฝน SRI จะใหผลผลิตตํ่ากวาวิธีการปกติมาก เนื่องจากถูกผลกระทบ
อยางรุนแรงของวัชพืช การยายปลูกกลาออนในแปลงที่ทําเทือกแบบนาหวานนํ้าตามจะชวยใหมีการ
ยึดรากขาวไดดีกวาแปลงท่ีมีน้ําทวมขังดังที่มักปฏิบัติกันในวิธีการปกติ การใชกลาออน 1 ตนตอหลุม
ใหการเจริญเติบโตและผลผลิตไมดอยไปกวาการใชกลาแก ซึ่งวิธีการใชกลาออน 1ตนตอหลุม ตอมา
ไดมีเกษตรกรในอ.แมแตงไดนําไปปฏิบัติในแปลงขยายเมล็ดพันธุขาว ซึ่งทําใหการคัดทิ้งตนปลอมปน
ทําไดสะดวกขึ้น ความแปรปรวนของผลผลิตเกิดจากการควบคุมน้ําในแปลง SRI ไมสามารถดําเนิน
การไดอยางสมบูรณ 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 ผลผลิต SRI ที่สูงกวาวิธีการปกติดังที่รายงานจากหลายแหลงไดสรางแรงจูงใจใหกับการปรับ
ใช SRI ในสภาพแวดลอมของภาคเหนือตอนบน แตการทดสอบในสถานีทดลองของศูนยวิจัย ฯ ไมได
แสดงใหเห็นความไดเปรียบของระบบ SRI ยกเวนเมื่อ SRI ใชกับพันธุหอมสุพรรณในฤดูแลง 2544 
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(กุมภาพันธ - มิถุนายน) และ 2545 (เมษายน - สิงหาคม) อยางไรก็ตามระดับของผลผลิตที่ดีที่สุดของ 
SRI ยังตํ่ากวาที่รายงานจากแหลงอ่ืน 

 จากการสังเกตการเจริญเติบโตของขาวภายใต SRI ปจจัยที่เปนขอจํากัดการแสดงออกซึ่ง
ศักยภาพของ SRI คือการจัดการธาตุอาหาร โดยเฉพาะความเปนประโยชนของธาตุไนโตรเจนในดิน
และธาตุอาหารรองในสภาพท่ีมีการใหน้ําแบบสลับแหงเปยก และชวงเวลาการใหน้ําและระดับน้ําที่
เหมาะสม ในกรณีที่ SRI ประสบความสําเร็จ นักวิจัยไดเนนความสําคัญของปุยอินทรียและปุยพืชสด
บํารุงดิน ซึ่งชี้ใหเห็นบทบาทท่ีสําคัญของจุลินทรียดินภายใตการจัดการแบบ SRI แตองคความรูดานน้ี
ยังมีนอย 
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คําหลัก  System of rice intensification (SRI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/เฮกตาร) ของพันธุขาวที่ปลูกโดยกลาออน 
(17 วัน) และกลาแก (34 วัน) ภายใตวิธีการแบบ SRI และวิธีการปกติ 
สถานีทดลอง ศวพก. กุมภาพันธ – มิถุนายน 2544 
 

พันธุ วิธีการปกติ SRI 
 17 วัน 34 วัน 17 วัน 34 วัน 

1. สันปาตอง 5.83 4.66 5.05 4.04 
2. หอมสกลนคร 4.88 4.53 4.20 4.21 
3. หอมนิล 4.54 3.96 2.73 2.19 
4. หอมสุพรรณ 4.88 4.54 5.64 5.18 
5. มะลิแดง 5.73 6.38 4.15 4.21 

เฉลี่ย 5.17 4.18 4.35 3.97 
 
 
ตารางท่ี 2 ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/เฮกตาร) ของพันธุขาวที่มีการใชและไมใช
ปุยพืชสดภายใต SRI และวิธีการปกติ สถานีทดลอง ศวพก. สิงหาคม – 
พฤศจิกายน 2544 
 

พันธุ วิธีการปกติ SRI 
 มีปุยพืชสด ไมมี มีปุยพืชสด ไมมี 

1. หอมสุพรรณ 2.86 2.66 2.25 2.28 
2. หอมนิล 3.74 2.73 1.95 1.70 
3. หอมสกลนคร 3.61 2.61 2.75 2.21 

เฉลี่ย 3.40 2.67 2.31 2.06 
 

หมายเหตุ • ใชกลาขาวอายุ 10 วัน ท้ัง 2 กรณี 
    • ปุยพืชสดท่ีใชกับหอมสุพรรณ คือ ปอเทือง  
     สวนหอมนิลและหอมสกลนครใชโสนอัฟริกัน 
 
 
ตารางท่ี 3 ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/เฮกตาร) ของขาวเหนียวและขาวเจาภายใต
การจัดการแบบ SRI และแบบปกติ สถานีทดลอง ศวพก. สิงหาคม – 
พฤศจิกายน 2544 
 

พันธุ ปกติ SRI 
ขาวเหนียว   

     กข 6 3.87 2.52 
     หอมสกลนคร 4.30 2.15 
     สันปาตอง 1 4.46 2.27 
ขาวเจา   
     ขาวดอกมะลิ 105 4.44 2.87 
     ปทุมธานี -1 4.03 2.16 

     หอมสุพรรณ 
3.88 3.55 

เฉลี่ย 4.16 2.59 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4 ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/เฮกตาร) ของขาวทดลองในพ้ืนที่เกษตรกร
ในจังหวัดเชียงใหม สิงหาคม – พฤศจิกายน 2544 
 

พ้ืนท่ี พันธุ ปกติ SRI 
อ. แมแตง    
วิชิต กข 6 5.00 3.20 
ถวิล กข 6 4.25 3.60 
จํานง ขาวดอกมะลิ 105 6.00 3.55 
เหรียญ ขาวดอกมะลิ 105 5.15 2.25 
 เฉลี่ย 5.10 3.15 
อ. สันทราย    
อุทัยวรรณ กข 6 4.60 3.65 
สุบิน กข 6 5.70 2.80 
ประพันธ ขาวดอกมะลิ 105 5.85 3.80 
อุทัย ขาวดอกมะลิ 105 5.70 3.00 
 เฉลี่ย 5.36 3.31 
 เฉลี่ยรวม 5.23 3.23 

 
ตารางท่ี 5 ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/เฮกตาร) ของขาวเจาภายใตการจัดการแบบ 
SRI และแบบปกติ สถานีทดลอง ศวพก. มกราคม – พฤษภาคม 2545 
 

พันธุ ปกติ SRI 
1. หอมนิล 3.24 1.79 
2. K 58 3.50 1.25 
3. มะลิแดง 5.09 2.59 
4. หอมสุพรรณ 4.40 3.00 

เฉลี่ย 4.06 2.16 
 
หมายเหตุ กลาขาว SRI = 14 วัน 
  กลาขาวปกติ = 20 วัน 
 
 
ตารางท่ี 6 ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/เฮกตาร) ของขาวเจาหอมสุพรรณ ภายใต 
SRI และวิธีการปกติ สถานีทดลอง ศวพก. เมษายน – สิงหาคม 2545 
 

 ปกติ SRI 
หอมสุพรรณ 3.64 3.99 

 
 

 
 


