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คํานํา 
 

โครงการวิจัยมีสวนรวมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน เนนการทํางานของ
กลุมเกษตรกรที่จะเขามามีบทบาทตอการกําหนดการพัฒนาเทคโนโลยีการใชประโยชนที่ดินทาง
เกษตรเพื่อนําไปสูการอยูดีกินดีของชุมชนชนบท ภายใตกรอบวิจัยดังกลาว ไดหยิบยกเอาเรื่องการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโดยใชปุยพืชสดเปนประเด็นวิจัย ทั้งนี้คณะผูวิจัยฯไดสํารวจพบวา 
ความยั่งยืนของระบบการผลิตขาวในระดับแปลง ขอจํากัดที่สําคัญคือความอุดมสมบูรณของดิน ซึ่ง
แตเดิมเกษตรกรอาศัยปุยเคมีเพื่อบํารุงความอุดมสมบูรณและยกระดับผลผลิตของขาวทําใหตองพึง
พิงปจจัยการผลิตภายนอก ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีการใชปุยพืชสดไดรับการทดลองและทดสอบ
โดยหลายสถาบัน พบวาปุยพืชสดเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถสรางความมั่นคงของผลผลิตขาวได 

รายงานวิจัยไดครอบคลุมงานทดสอบการใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสด สําหรับฤดูขาวนาป ใน
พื้นที่เกษตรกรสามอําเภอ ไดแก  แมแตง สันทราย  และสันกําแพง ในฤดูฝน ต้ังแต กรกฎาคม 2542 
จนถึง มกราคม 2543 ในกระบวนการวิจัย เกษตรกรที่รวมในโครงการทั้งสามอําเภอไดรวมการ
ประชุมและดูงานในสถานีทดลอง ดําเนินการทดลองและติดตามผลในพื้นที่ศึกษา นอกจากนี้ยังได
ศึกษาเศรษฐกิจและการยอมรับของเกษตรกรเกี่ยวกับการใชโสนอัฟริกันในนาขาว 

โครงการวิจัยนี้เปนกรณีศึกษาที่แสดงใหเห็นวา เทคโนโลยีจากภายนอกที่สอดคลองกับความ
ตองการของเกษตรกรก็สามารถเปนที่ยอมรับได โดยเฉพาะเมื่อเกษตรกรเองมีพื้นฐานความรูเดิมที่
สามารถสอดรับกับความรูใหมที่นําเขาไปไดอยางกลมกลืน อันเปนปรากฏการณสากลระหวางนัก
วิจัยและเกษตรกร 

 

                คณะวิจัยฯ 
             พฤษภาคม 2543  
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Executive Summary 
 

Participatory technology development (PTD) whereby various stakeholders take part in 
designing is seen as an important process for achieving sustainable agriculture and regenerated rural 
economy.  The current project is one activity to design sustainable landuse in the lowland rice-based 
farming system in the Chiang Mai Valley by growing Sesbania rostrata as green manure crop before 
cultivation of rainy season rice. 

The objectives were to improve production efficiency of rainy season lowland rice in the Chiang 
Mai Valley by using Sesbania rostrata as GMCC, and to assess farmer adoption of sesbania – rice 
system. 

The growing of GMCC on purpose for improving soil fertility is hardly done farmers.  The 
technology is new and the practice that does not provide immediate monetary return would be socially 
unacceptable.  The supply side of PTD was first to provide detailed information about sesbania – rice 
system based on six – year station studies and a few cases of farmer experimental benefits were 
presented with station visit to observe the crop.  The participating farmers were given rice seed of high 
quality varieties (KDML 105 and Hom Klong Luong 1), sesbania seed and partial support for addition 
cost of land preparation as incentives for experimentation. 

The demand side of PTD was that farmers wanted to reduce fertilizer use and cost.  They had 
been exposed to certain soil improving legumes such as mungbean through the district extension agent.  
They also had experienced with the use of animal manure in crop production.  The result was not 
impressive so the practice was eventually abandoned.  With the increasing cost of chemical fertilizer, 
farmers had searched for various alternatives, 

The case illustrates that to bridge the gap between the introduced technology and farmer 
knowledge, one could identify the solutions that work, and that the farmers have certain level of 
knowledge base. 

The fifty farmers from three districts in Chiang Mai conducted their own trail, while the 
researchers monitored, collected data, and facilitated the farmer meeting.  The final farmer interviews 
were conducted for social economic analysis and adoption study. 

The results are as followed: 

1. The crop cut samples revealed that the sesbania treated plots showed average 40 percent 
yield increase over non – sesbania treated plots.  The data from farmer interview showed 
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less response, that 80 percent of farmers tested sesbania had rice yield increase by 20 
percent.  The net return of sesbania – rice was increased by  359 Baht/rai over the non – 
sesbania plot.  

2. Eighty three percent of respondents showed willingness to continue growing sesbania – 
rice if seed of sesbania was available. 

3. The adoption of sesbania was found to be higher among the landless farmers.  Other 
contributing factors included : 
- willingness to reduce pesticide use  
- planting rice for market 
- social status of individual in farming community 
- membership of farmer organization 

The true adopters, only a few cases, were those who had grown sesbania for seed without 
depending on external sources. 

4. The case could be considered as processes that work for PTD.  After year I result,  
farmers had farmed rice seed production group to produced extension (certified) rice    
seed for  sale.  Sesbania would be adopted as pre – rice GMCC. 

5. The supplement activities that would be incorporated to support rice seed production 
group in the next phase are : 
- developing IPM for rice production 
- designing INM (integrated nutrient management) where GMCC as main component. 
- linking the group experience with the Department of Agricultural Extension’s Programs 

on Tambon Technology Transfer Center (TTTC), and community seed production 
center. 
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บทคัดยอ 

ปจจุบันการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมที่นําไปสู
การพัฒนาเกษตรยั่งยืน ที่ทําใหเกิดการกินดีอยูดีของครัวเรือนและชุมชนชนบท  โครงการวิจัยนี้ ได
เลือกประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวนาปของเกษตรกรในพื้นที่ราบลุมเชียงใหมโดยใชโสน
อัฟริกันเปนปุยพืชสดเปนกรณีวิจัย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต      ขาวนาป
ของเกษตรกรในพื้นที่ราบลุมเชียงใหมใน 3 อําเภอเขตพื้นที่รับน้ําชลประทานแมแตง  แมแฝก และ
แมกวง  และเพื่อประเมินผลทางเกษตรและเศรษฐกิจของระบบการปลูกพืชโสนอัฟริกัน-ขาวคุณภาพ  
พรอมทั้งวิเคราะหการยอมรับระบบพืช โสน-ขาวคุณภาพของเกษตรกร 

คณะวิจัยไดคัดเลือกเกษตรกร 50 รายจาก 3 อําเภอ สนับสนุนเมล็ดพันธุโสน 3 กก./ไร เมล็ด
พันธุขาวคุณภาพ รายละ 5 กก. (ขาวขาวดอกมะลิ 105 และขาวหอมคลองหลวง 1)  และสนับสนุนคา
ใชจายบางสวนสําหรับการเตรียมดินกอนปลูกโสน สําหรับเกษตรกรรายละ 1 ไร  ไดวิเคราะหคุณ
สมบัติของดินในแปลงทดสอบกอนหวานโสน สุมเก็บตัวอยางชีวมวลของโสนกอนการไถกลบ นอก
จากนี้ไดทําการวิเคราะหสถานะภาพทางเศรษฐกิจ ผลผลิต ตนทุนการผลิต รายได และการยอมรับ
ของเกษตรกรที่รวมโครงการและไมไดรวมโครงการภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว  

การวิเคราะหขอมูลทั้งทางผลผลิตขาวและเศรษฐกิจใชวิธีพรรณนา โดยขอมูลทางเศรษฐกิจ
ใชวิธีวิเคราะหงบประมาณแบบบางสวน (Partial budgeting) และประเมินปจจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีผลตอการยอมรับของโสนอัฟริกัน-ขาวพันธุดีดวยแบบจําลอง Logit   

งานทดลองในพื้นที่เกษตรกรพบวา เกษตรกรในพื้นที่ไดเรียนรูวิธีการบํารุงดินกอนการปลูก
ขาว แตผลการทดสอบประสิทธิภาพการใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดบํารุงดินไดผลลัพธที่หลากหลาย 
น้ําหนักแหงชีวมวลโสนยังต่ํา  

ผลการการสัมภาษณเกษตรกร พบรอยละ 80 ของเกษตรกรที่ปลูกโสนผลผลิตเพิ่มข้ึน
ประมาณรอยละ 20 และสวนใหญพอใจดานการฟนฟูดิน  รอยละ 83 ยืนยันจะปลูกโสนตอ ถาโครง
การสนับสนุนเพียงเมล็ดพันธุโสน  สวนรายไดสุทธิของเกษตรกรจากระบบการปลูกพืชโสน - ขาวคุณ
ภาพ พบวาเพิ่มข้ึนเทากับ 359 บาท/ไร  สวนการยอมรับระบบโสน-ขาวคุณภาพ พบวาเกษตรกรที่ไมมี
ที่นาเปนของตนเองมีโอกาสยอมรับไดดีกวา แตยังมีปจจัยอื่นๆที่มีผลตอการยอมรับ ไดแก ความ
ตองการลดการใชปุยเคมีในการปลูกขาวของเกษตรกร การปลูกขาวเพื่อจําหนาย การมีตําแหนงทาง
สังคม และปจจัยการเปนสมาชิกสถาบันการเกษตรของเกษตรกร และระดับการยอมรับยังมีความแตก
ตางกัน เกษตรกรที่ทําการขยายพื้นที่ปลูกโสนและเก็บเมล็ดพันธุโสนแสดงถึงการยอมรับอยางแทจริง  
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การวิจัยในพื้นที่เกษตรกรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอยางมีสวนรวม และการศึกษาการยอมรับ
ของเกษตรกรจะชวยเรงใหการใชปุยพืชสดเพื่อปรับปรุงผลิตภาพของขาวรวดเร็วขึ้น 
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Abstract 

 Community participation in technology development is currently considered as one 
of activities that would lead to development of sustainable agriculture and regenerative 
rural livelihoods.  This research project had chosen the case of improving production 
efficiency of rainy season rice in the Chiang Mai lowland through the use of green manure 
crop. 

 The objectives were to improve the production efficiency of irrigated rainy season 
rice in three districts furnished by the Irrigation Projects such as Mae Taeng, Mae Fak, and 
Mae Kuang, and to evaluate agronomic and economic aspects of Sesbania rostrata  - 
quality rice system, and to asess farmer adoption of sesbania - rice system. 

 Fifty farmers from three districts were selected.  Each individual was provided with 
3 kg/rai of sesbania seed, 5 kg/rai of rice seed (KDML 105, and Hom Klong-Luang-1), and 
partial financial support for land preparation.  The plot was analyzed for soil chemical 
properties before broadcasting sesbania seed.  Samples of sesbania plants were taken to 
determine dry matter yield before incorporation into the soil.  The household survey was 
conducted for social economic analysis, rice production was analyzed for yield, cost of 
production and return, and farmer feedback on sesbania in rice production system. 

 Descriptive analysis was used to explain agronomic and social economic aspects 
of rice production.  Partial budgeting method was used to assess production efficiency.  
The social - economic factors contributing to the adoption of sesbania - quality rice system 
was done by logit model. 

 The on farm research showed that the participating farmers had some knowledge 
on soil improving technology for rice cultivation.  The result of incorporating sesbania as 
green manure crop varied across farms, showing low average dry matter yield of sesbania.  
Those farmers who obtained dry matter yield of sesbania 500 kg/rai would have rice yield 
increase by 20 percent over non-sesbania plot. 
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 The farmer interview revealed that 80 percent of farmer tested sesbania would have 
rice yield increase by 20 percent and were satisfied with soil fertility regeneration.  Eighty - 
three percent of respondents would continue to grow sesbania - rice if sesbania seed was 
provided.  The net return of sesbania - rice was increased by 359 bath/rai over the non - 
sesbania plot.  The probability of sesbania adoption was found to be higher among the 
landless farmers.  Other factors contributing to the sesbania adoption were willingness to 
reduce pesticide use, planting rice for market, social status in the farming community, and 
membership of farmer organization.  The level of adoption was varied.  The true adopter 
would be those who grown sesbania for seed without depending on external sources. 

 The participatory on-farm research for technology development and farmer 
adoption studies would help speed up the use of green manure crop to improve rice 
productivity. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ในยุคหลังปฏิวัติเขียวปลายทศวรรษที่ 90 แนวทางการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีทาง
เกษตรไดปรับเปลี่ยนไปมาก สนับสนุนใหชุมชนหรือกลุมเปาหมาย มีสวนรวมในกระบวนการ ต้ัง
แต การกําหนดปญหา ทางเลือก และทดสอบความเปนไปไดของเทคโนโลยีในพื้นที่ของเกษตรกร 
กระแสเรื่องชุมชนเขมแข็ง การมีสวนรวมของชุมชน ผลักดันใหเกิดการทบทวนการทํางานดาน
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี การวางแผนรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน การจัดสรรทรัพยากร 
ในระดับฟารมและสูงกวาระดับฟารม พรอมทั้งกิจกรรมดานการผลิต การแปรรูป ที่นําไปสูการอยู
ดีกินดีของครัวเรือนในชนบท 

 โครงการวิจัยนี้ ไดเลือกประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวนาปของเกษตรกรใน
พื้นที่ราบลุมเชียงใหมโดยใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดเปนกรณีวิจัย เพื่อชักนําใหเกิดกลุม
เกษตรกรที่ตองการยกระดับผลิตภาพของขาวนาป เพื่อบริโภคและเสริมรายได โดยมีมาตรการ
การฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินผนวกในระบบการผลิตนี้ดวย  

เกษตรกรในพื้นที่ราบลุมเชียงใหม ไดเลือกปลูกขาวคุณภาพเพื่อบริโภค และเพื่อการคา
อยางแพรหลาย เชน พันธุขาวเหนียว กข6 และขาวเจา ขาวดอกมะลิ 105 (Limnirankul, 1998, 
Tong-ngam, 1999)  ในขณะเดียวกันก็ไดเพิ่มการใชปุยวิทยาศาสตร เชน ปุยเกรด16-20-0 ยูเรีย 
และปุยเกรด 15-15-15 เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวนาป  การผลิตขาวอยางเขมขนโดยอาศัยปุยวิทยา
ศาสตรไมสามารถเพิ่มอัตราการเพิ่มผลผลิตขาวในระยะยาวได (Cassman and Pingali, 1995) 
จําเปนตองอาศัยวิธีการผลิตแบบผสมผสานโดยเฉพาะการใชปุยพืชสดเพือฟนฟูความอุดม
สมบูรณของดิน (Ladha and Garrity, 1994) 

 ในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเกิดวิกฤตการณต้ังแต ป 2540 เปนตนมา ราคาปุยวิทยา
ศาสตรไดเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 50 เปอรเซ็นต ทําใหเกษตรกรลดอัตราการใชปุย และสงผลใหผล
ผลิตขาวลดลง  ปจจุบันเกษตรกรสวนใหญยังไมมีมาตรการอื่นๆในการฟนฟูความอุดมสมบูรณ
ของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว  

 งานทดลองการใชพืชบํารุงดินในระบบการผลิตขาวของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
เกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดดําเนินการติดตอเปนเวลา 6 ป  (ตารางที่ 1.1) ยืนยันวาพืช
ตระกูลถั่วบํารุงดินโสนอัฟริกัน (Sesbania rostrata) ซึ่งหวานกอนปลูกขาวนาป 65 วัน สามารถ
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เพิ่มผลผลิตมากกวาเดิมประมาณ 20 เปอรเซ็นต โดยเฉลี่ยเทากับ 700 กก./ไร ซึ่งเทียบเทากับ
การใชปุยไนโตรเจน 8.4 กก./ไร การใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดอยางเดียว  สามารถลดตนทุน
การใชปุยวิทยาศาสตร 300 บาท/ไร  งานทดสอบเบื้องตนในพื้นที่เกษตรกรที่อําเภอสันทรายและ
อําเภอสันกําแพง ไดผลเปนที่ยอมรับของเกษตรกรเชนเดียวกัน นอกจากนี้งานทดลองของกรม
พัฒนาที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดยืนยันประสิทธิผลของโสนอัฟริกันในการเพิ่มผลผลิต 
ขาวนาป  (Arunin et al., 1994) 

 ปจจุบันบทบาทพืชบํารุงดินในการพัฒนาเกษตรยั่งยืนเปนที่ยอมรับกันมากขึ้น  แตงาน
สวนใหญยังอยูในระดับสถานีทดลอง การขยายผลในวงกวางถึงพื้นที่เกษตรกรยังอยูในวงจํากัด 
ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงตองการขยายผลการใชพืชบํารุงดินรวมกับการผลิตขาวคุณภาพ เชน ขาว
คลองหลวง 1 และขาวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ราบลุมจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเทคโนโลยีการผลิต
ดังกลาวไดผานการทดสอบในสถานี และยืนยันผลเบื้องตนในพื้นที่เกษตรกรในการลดการใชปุย
วิทยาศาสตร และเพิ่มรายไดตอหนวยพื้นที่ใหกับครัวเรือนเกษตรกร 

 
 ตารางที่1.1  น้ําหนักแหงของโสนอัฟริกาที่ไถกลบกอนการปลูกขาว  ป2536-2541 

 น้ําหนักแหงโสน ผลผลิต (กก/เฮกตาร) 
    ป  (ตัน/เฮกตาร) โสนเปนปุยพืชสด ไมใชโสน 
  ขาว ขาว 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 

2.54 
3.41 
2.80 
2.91 
3.50 
3.68 

4.44 
4.89 
4.69 
4.23 
4.57 
5.00 

3.94 
3.89 
3.95 
3.59 
3.85 
4.36 

เฉล่ีย 
SD 
CV % 

3.14 
0.45 
14.3 

4.64 
0.29 
6.3 

3.93 
0.25 
6.4 

ที่มา: แปลงทดลองศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร ม. เชียงใหม (ไมไดตีพิมพ) 

 การทดสอบโดยที่เกษตรกรมีสวนรวมตั้งแตตนในโครงการนี้ จะชวยประเมินความเหมาะ
สมของปุยพืชสดในระบบการผลิตขาวนาปของเกษตรกรได 
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วัตถุประสงค 

 โครงการวิจัยมีเปาหมายหลักเพื่อขยายผลการพัฒนาระบบการผลิตขาวอยางยั่งยืน โดย
ผนวกเอามาตรการการฟนฟูทรัพยากรที่ดิน  และสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับ
เกษตรกรรายยอยในพื้นที่ราบลุมจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวนาปของเกษตรกรในพื้นที่ราบลุมเชียงใหม 
ในพื้นที่รับน้ําโครงการชลประทานแมแตง แมแฝก และแมกวง 

2. เพื่อประเมินผลทางเกษตรและเศรษฐกิจของระบบการปลูกพืช โสนอัฟริกัน  -  
        ขาวคุณภาพ 
            3.  เพื่อวิเคราะหการยอมรับระบบพืช โสนอัฟริกัน-ขาวของเกษตรกร 

 
ตัวชี้วัด (Indicator)/เกณฑ (Criteria)ในการนําผลการวิจัยสูชุมชนและทองถิ่น 

1. เกษตรกรในพื้นที่เปาหมายเรียนรูวิธีการใชพืชบํารุงดินกอนปลูกขาวนาป  
2. เกษตรกรในพื้ นที่ เป าหมายจะสามารถเพิ่ มผลผลิตขาวคุณภาพประมาณ                 

20 เปอรเซ็นต 
3. เกิดกลุมเกษตรกรที่ปรับใชพืชบํารุงดินในระบบพืชที่มีขาวเปนพืชหลัก 
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บทที่ 2 
ตรวจเอกสาร 

 
การใชปุยเคมีในการผลิตขาวไดเพิ่มข้ึนทุกป ทําใหตนทุนการผลิตขาวก็สูงขึ้นตาม  

ปจจุบันได       การใชปุยสดจากพืชตระกูลถั่วเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญในการผลิตขาวและเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณของดิน เชน โสน (Sesbania rostrata) เปนพืชวงศถั่ว (Legumeinosae) ซึ่งมี
ประมาณ 50 ชนิดที่นิยมนํามาใชเปนปุยพืชสด ไดแก โสนอัฟริกัน โสนจีนแดง โสนอินเดีย และ
โสนคางคก โสนอัฟริกันเปนพืชวงศถั่วที่ตอบสนองตอชวงแสง เปนพืชวันสั้น ถาชวงใดมีชวงวันต่ํา
กวา 12-12.5 ชั่วโมง โสนอัฟริกันจะออกดอก  (Visperas et al. 1987) เปนที่ยอมรับวาโสน 
(Sesbania ) เปนพืชตระกูลถั่วที่มีศักยภาพสูงในการนํามาใชเปนปุยพืชสด เพราะเปนพืชที่เจริญ
เติบโตไดเร็ว ใหมวลชีวภาพและไนโตรเจนสูง ทนตอสภาพน้ําทวมขังและสภาพแลง  จัดเปนพืชที่
โตเร็วมีลําตนและกิ่งกานใหญลําตนมีปม ซึ่งการขยายพันธุสามารถทําไดทั้งใชสวนเมล็ดและสวน
ของลําตน (Bhuiya et al. 1989)  

โสนเปนพืชที่มีคา C/N ratio ตํ่าอยูระหวาง 16-24 จึงเหมาะที่จะนํามาเปนปุยพืชสด 
เพราะหลังการสับกลบและยอยสลายแลว จะปลดปลอยธาตุอาหารแกพืชไดงาย ชวยยกระดับ
ความอุดมสมบูรณใหกับดิน ปรับสภาพดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช ประมาณ 2 
ใน 3 ของไนโตรเจนที่ไดจากโสนอัฟริกันจะถูกปลดปลอยสูดิน และพืชดูดไปใช 1 ใน 3 (Rinaudo 
et al. 1983) โสนใตหวัน แคบาน และโสนอินเดีย สามารถปลูกบนคันนา แลวตัดสวนของกิ่งและ
ใบมาใสในแปลงในรูปของปุยพืชสด เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวได  
 
2.1 ปริมาณการสะสมไนโตเจนและการตรึงไนโตรเจนของโสน 
 

โสนอัฟริกันเปนพืชตระกูลถั่วที่มีปมบริเวณลําตนสามารถตรึงไนโตรเจนไดและยังเจริญได
ดีในที่มีน้ําขังใชเปนปุยพืชสดในการผลิตขาวเนื่องจากเปนพืชที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจน 
โตเร็ว และทนตอสภาพน้ําขัง การทดลองใน Senegal พบวา โสนอัฟริกันสามารถตรึงไนโตรเจน
ไดประมาณ 270 กก. N เมื่อโสนมีอายุ 45 วัน. (Becker et al. 1988) 

 การทดลองคัดเลือกพันธุพืชที่ ใชเปนปุยพืชสด ในสถานี Agricultural Department 
Regional Research ใน Gilandurukotte พบวา โสนอัฟริกันใหผลผลิตชีวมวล และปริมาณ N 
สะสมไดดีกวา S. sesban, S. aculeata, Crotalar caricia ตนโสนอัฟริกันอายุ 45 วันหลังงอก
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ความหนาแนน 60 ตน/ตารางเมตร ซึ่งใหน้ําหนักแหงชีวมวล 4000 กก. และ 100 กก.N/เฮกตาร 
(Mulleriyawa and Wettasinha,  1997)  

Rinaudo et al. (1983) พบวาในดินที่มีน้ําขังประสิทธิภาพของปมจากไรโซเบียมก็ยังตรึง
ไนโตรเจนในปริมาณสูง 50-80 % ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในปุยพืชสดไดจากกระบวนการ
ทางชีวภาพ ซึ่งเมื่อสับกลบปุยพืชสดดังกลาว ผลผลิตขาวจะใกลเคียงกับการใสปุยวิทยาศาสตร
ในดินนาประมาณ 30-80 กก.N /ไร 

การใชโสนเปนปุยพืชสดในการปรับปรุงบํารุงดินเค็มและเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุจะทําให
ปริมาณอินทรียวัตถุซึ่งเกิดจากซากพืชของโสนเพิ่มเติมลงในดินเค็มปริมาณมาก ซึ่งจะชวยปรับ
ปรุงคุณภาพดินทางดานเคมี ชีวภาพและกายภาพใหเหมาะสมตอพืชที่ปลูกตาม โดยชวยใหความ
เปนประโยชนของธาตุอาหารเพิ่มสูงขึ้น ปรับปฏิกริยาความเปนกรดดางใหเหมาะสมตอการสลาย
ไดของธาตุอาหารของพืช ลดความเปนพิษของดิน (นิรันดร และคณะ 2530) 
 

2.2  ผลตอความอุดมสมบูรณของดินและการปรับปรุงสภาพของดิน 

 
กรมพัฒนาที่ดิน (2534) ไดใชโสนอัฟริกันปรับปรุงคุณภาพดินทรายในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือทําใหเกษตรกรที่อาศัยอยูในพื้นที่มีรายไดเพิ่มข้ึนจากผลผลิตขาว ชวงเวลาที่เหมาะสม
ในการไถกลบโสนในนาขาวคือ 40 - 45 วันหลังเมล็ดโสนงอก ซึ่งสามารถหวานเมล็ดโสนในชว
งอนการปลูกขาว Buiya et al. (1989) พบวา หลังจากการไถกลบที่ระยะดังกลาวโสนใหน้ําหนัก
สดชีวมวล 36 ตัน/เฮกตาร และน้ําหนักแหงชีวมวล 9 ตัน/เฮกตารสามารถปรับปรุงลักษณะทาง
กายภาพและชีวภาพของดินและเพิ่มผลผลิตขาว  จากการสับกลบโสนลงในดินจะชวยเพิ่มความ
สามารถในการดูดซับธาตุอาหารของดิน เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
และพบวาการเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนเปนไปทํานองเดียวกับปริมาณอินทรียวัตถุ      เพิ่มกิจกรรม
จุลินทรียดิน  การทดลองบนชุดดินกุลารองไห หลังการสับกลบ โสนอัฟริกัน โสนคางคก โสน
อินเดีย และโสนจีนแดง ชวยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในดินจาก 0.02 % เปน 0.24 0.10 0.10 และ 
0.09 % ตามลําดับ และเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสจาก 5 ppm เปน 141, 70 69, และ 63 ppm ตาม
ลําดับ  พจนพงษ (2535) พบวา โสนอัฟริกันมีมวลชีวภาพสูงกวา A.  afraspera  ในดินเค็มที่มี
ความอุดมสมบูรณตํ่าโดยเฉพาะที่มีอายุสับกลบมากกวา 60 วัน (สิงหบุตรา และคณะ 2530) 
อยางไรก็ดี ความอุดมสมบูรณของดิน โดยเฉพาะ ปริมาณอินทรียวัตถุจะแปรปรวนไปตามเศษ
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ซากพืช ภายหลังการสับกลบโสนอัฟริกัน 2 ใน 3 ของไนโตรเจนทั้งหมดจากโสนอัฟริกันจะถูกปลด
ปลอยและสะสมในดิน เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินหลังการสับกลบโสน 4 ชนิด เปนระยะ
เวลา 5 ป พบวา การใชโสนอัฟริกันสงผลใหปริมาณไนโตรเจน และอินทรียวัตถุ สูงกวาการใชโสน
จีนแดง โสนอินเดีย และโสนคางคก  การไถกลบจะชวยปรับปรุงคุณสมบัติของดิน ทําใหดินรวน
ซุย โปรงขึ้น  มีโครงสรางดีข้ึน ซึ่งจะชวยชะลางเกลือของดานลางงายขึ้น สงผลใหความเค็มของ
ดินในระยะปลูกพืชลดลง ภายหลังการใชโสน ทําใหคา infiltration rate ของดินเพิ่มข้ึน ซึ่งการ
เพิ่มข้ึนนี้สอดคลองกับการเพิ่มข้ึนของคาอินทรียวัตถุในดิน ซึ่งมีผลทําใหดินรวนซุยขึ้น (อรุณี , 
2539) 
  
2.3  ผลของโสนตอขาวและผลผลิตขาว 
  
 ขาวเปนพืชที่ตองการธาตุไนโตรเจนในปริมาณสูงเพื่อเพิ่มจํานวนตนตอกอตอพื้นที่ ใน
ระยะการเจริญเติบโตทางลําตน (vegetative phase) เพิ่มจํานวนดอกตอรวงในระยะการเจริญ 
(reproductive phase) และจําเปนในระยะสุกแกดวย (ripening phase)  (De Datta, 1981) การ
นําพืชตระกูลถั่วมาใชเปนปุยพืชสดโดยเฉพาะโสนอัฟริกัน และ A. afraspera  ซึ่งสะสมไนโตรเจน
ภายในตนไดสูงถึง 36 และ 68 กกN/ไร และมีแนวโนมวาจะนํามาเปนแหลงของไนโตรเจนไดเปน
อยางดี (Ladha et al. 1988; Rinaudo et al. 1988) 

การไถกลบโสนชนิดตางๆเปนปุยพืชสดกอนการปลูกขาว สามารถเพิ่มผลผลิตขาวได 33 -
94 เปอรเซ็นต ในงานทดลองในประเทศฟลิปปนส และ 24 - 84 เปอรเซ็นต ในประเทศไทย (FAO, 
1994) ดังแสดงใน ตารางที่ 2.1 

พจนพงษ (2535) ทดลองใชโสนอัฟริกันและ A. afraspera เปนปุยพืชสดในนาขาว พบวา
การใชปุยพืชสดทั้งสองชนิดอายุสับกลบ 75 และ90 วัน เพิ่มผลผลิตขาวสูงกวาการใชปุยยูเรีย
อัตรา 18 กก.N/ไร และการใชโสนอัฟริกันสับกลบ 90 วัน เปนปุยพืชสด สามารถเพิ่มผลผลิตขาว
มากที่สุด โดยผลผลิตขาวมีแนวโนมผันตามการสะสมธาตุไนโตรเจนของปุยพืชสดและการปลด
ปลอยธาตุไนโตรเจนของปุยพืชสดทั้งสองทุกอายุสับกลบ มีลักษณะรวดเร็วคลายคลึงกัน คือปลด
ปลอยมากในชวง 2-28 วันหลังการสับกลบปุยพืชสด และปริมาณธาตุไนโตรเจนที่ปลดปลอยจาก
ปุยพืชสดทั้งสองชนิดทุกอายุสับกลบ แปรผันตามมวลชีวภาพและการสะสมไนโตรเจนของปุยพืช
สด Venture et al. (1987) ทดลองใชโสนในนาขาวเชนกันพบวาที่อายุ 57 วันโสนใหน้ําหนักแหง 
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635 กก./ไร สามารถตรึงN 13 กก.N/ไร ผลผลิตขาวที่ใชเปนปุยพืชสดจะใหผลผลิตสูงกวายูเรียที่
อัตรา 4.8 กก.N/ไร 

อรุณี (2539) พบวา การใชโสนอัฟริกันที่ปลูกกอนขาว (เมษายน-พฤษภาคม) ทําใหขาว
ขาวดอกมะลิ 105 ใหผลผลิตสูงกวาการใชโสนที่ปลูกหลังเก็บเกี่ยวขาว (ธันวาคม) เพราะโสนเปน
พืชที่ตอบสนองตอชวงแสง ในขณะที่การใชโสนคางคกที่ปลูกในชวงเวลาตางๆ กันใหผลผลิตขาว
ไมแตกตางกัน และการใชโสนอัฟริกันรวมกับการจัดการธาตุอาหารพืชที่มีตอขาว พบวาการใช
โสนอัฟริกันรวมกับปุยN-P-K อัตรา 8-8-8 กก. N P2O5 และ K2O ตอไร ชวยเพิ่มผลผลิตขาวได 58 
และ 10 % ในพื้นที่ดินไมเค็ม และดินเค็มตามลําดับ ตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.1  ผลผลิตขาวตอบสนองตอปุยพืชสดในประเทศฟลิปปนส และไทย 

ผลผลิตขาว (ตัน/เฮกตาร) พืชใชเปนปุยพืชสด เ ฉ ล่ี ย 
(วัน) -โสน +โสน % เพิ่ม 

อางอิง 

ฟลิปปนส      
S.rostrata 
S. cannabina 
S.rostrata 
S.rostrara wet season 
S.rostrata dry season 

48 
48 
56 
49 
56 

1.80 
1.80 
5.0 
3.5-4.9 
4.0-4.1 

3.50 
3.45 
6.8 
4.9-6.5 
6.3-6.9 

94 
92 
36 
33-40 
58-68 

Morris et al. (1986) 
Morris et al. (1986) 
Manguiat et al. (1992) 
Becker et al. (1990) 
Becker et al. (1990) 

ไทย      
S. speciosa 
S. aculeata 
S. speciosa 
S. rostrata 

- 
35 
- 
- 

1.30 
2.53 
2.00 
1.64 

2.30 
3.68 
2.48 
2.17 

84 
45 
24 
32 

Swasdee et al. (1976) 
Arunin et al. (1982) 
Arunin et al. (1988) 
Herrera et al. (1989) 

ที่มา : FAO (1994) 

ตารางที่ 2.2   ผลของวันปลูกตอน้ําหนักตนโสนอัฟริกัน  โสนคางคก และผลผลิตขาว (กก./ไร) 

น้ําหนักสดโสน น้ําหนักแหงโสน ผลผลิตขาว วันปลูก 
อัฟริกัน คางคก อัฟริกัน คางคก อัฟริกัน คางคก 

1 พ.ค. (75 วัน) 
15 พ.ค. (60 วัน) 
1 มิ.ย. (45 วัน) 

3066 
1945 
1725 

400 
345 
331 

1033 
641 
569 

88 
69 
44 

527 
450 
482 

385 
376 
349 
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หลังเก็บเกี่ยวขาว 5 เดือน 129 33 54 16 362 314 
เฉล่ีย 1716 277 574 41 455 356 

ที่มา : สมศรี (2539) 
2.4  ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
 

การใชโสนในการผลิตขาวจะชวยลดตนทุนการใชปุยเคมีในการศึกษาผลของการใชโสน
อัฟริกันในนาขาวติดตอกันเปนระยะ 6 ปพบวาโสนสามารถเพิ่มผลผลิตขาวและใหผลตอบแทน
เพิ่มข้ึน 24-33 % (ตารางที่ 2.3)  Arunin et al. (1994) ประเมินผลทางเศรษฐกิจ พบวาการใช
โสนอยางเดียวทําใหสัดสวนกําไรตอตนทุนสูงสุด แตการใชโสนและเพิ่มปุยเคมีในขาวพบวามีผล
ทําใหไดรายไดสูงสุด 

ตารางที่ 2.3  ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตขาว ป2542 (บาท/เฮกตาร) 

รายการ เกษตรกร ศวพก* 
ตนทุน   
เตรียมดิน   
คาไถ 2187 2187 
ทําเทือก - - 

เมล็ดพันธุ   
คาเมล็ดพันธุ 562 562 
แรงงาน  120 120 
ไถกลบโสน   
ตัดโสน - - 
ไถกลบโสน 938 938 
ตนทุนที่เพิ่มขึ้น (AC) 3807 3807 
ผลตอบแทน   
ลดการใชปุยเคมี (กก.N/เฮกตาร) 
(บาท/เฮกตาร) 

16.70 
792 

25.00 
1185 

การเปลี่ยนแปลงในผลผลิตปแรก(ตัน/เฮกตาร) 
(บาท/เฮกตาร) 

1.07 
4028 

0.71 
3550 

ผลตกคางถึงพืชอื่น - - 
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น (AB) 5072 4735 
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AB/AC 1.33 1.24 

ที่มา : Gypmantasiri et al. (1999) 

 
2.5  การยอมรับเทคโนโลยีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน 
 

เทคโนโลยีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินโดยเฉพาะการใชปุยพืชสด มักจะไมมีผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกพืชปุยสดและตองใชเวลานานจึงจะเกิดการยอมรับ
เทคโนโลยี และปจจุบันพบวางานสงเสริมของโครงการพัฒนาตางๆมักจะมีส่ิงจูงใจเพื่อเกิดการ
ยอมรับแตเมื่อเสร็จส้ินโครงการเกษตรกรก็จะเลิกปฎิบัติ 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน ตางมีวัตถุประสงคเพื่อ
นําผลไปสูเกษตรกร ซึ่งจะยอมรับและนําผลมีผลไปใชมากนอยเพียงใดเกษตรกรจะเปนผูตัดสิน 
ทั้งนี้เกษตรกรสวนใหญมักยอมรับและนําไปปฏิบัติเฉพาะสิ่งที่ไมยุงยาก เสียคาใชจายนอย ไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติในไรนา และที่สําคัญตองมีผลตอการเพิ่มรายไดในระยะสั้น  ทั้งนี้มีโครง
การถายทอดเทคโนโลยีไมใชนอยที่ไมประสบผลสําเร็จ แมไดวางแผนอยางดีและมีเงินสนับสนุน
เพียงพอ แตไมไดใหความสําคัญดานการยอมรับของเกษตรกร (Hudson, 1990)  

เทคโนโลยีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินโดยเฉพาะการใชปุยพืชสด เปนอีก
เทคโนโลยีหนึ่งที่ไมแสดงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจโดยตรง แตจะมีผลตอการฟนฟูความอุดม
สมบูรณของดินและสงผลตอพืชที่ปลูกในพื้นที่นั้นอีกทอด ซึ่งตองใชเวลาระยะหนึ่งจึงจะแสดงผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน  โครงการวิจัย “การมีสวนรวมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบ
เกษตรยั่งยืน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวของเกษตรกรในพื้นที่ราบลุมเชียงใหมโดยใช
โสนอัฟริกันเปนปุยพืชสด” เปนโครงการหนึ่งที่ตองการขยายผลการพัฒนาระบบการผลิตขาว
อยางยั่งยืน ที่ผนวกเอามาตรการการฟนฟูทรัพยากรดินโดยใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดสู
เกษตรกร และเนนกระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกรในการทดสอบและขยายผล โดยเริ่ม
ดําเนินการกับเกษตรกรในพื้นที่ราบลุมเชียงใหมในพื้นที่รับน้ําชลประทานแมแตง แมแฝก และ
แมกวง ปการผลิต 2542 รายงานสวนนี้ไดนําเสนอขอมูลเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือนเกษตรกร 
การยอมรับ ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอระบบการปลูกโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดเพื่อฟนฟูดิน 
รวมทั้งการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบโสนอัฟริกัน-ขาวพันธุดีของเกษตรกร 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการยอมรับของเกษตรดานอนุรักษและปรับปรุงบํารุงดิน 
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 กุศล (2541) ประเมินปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกแถบหญาของเกษตรกรบนพื้นที่สูง เชียงใหม ดวยวิธี Least square พบวาปจจัยที่มีผล
ตอการยอมรับการปลูกแถบหญาของเกษตรกร ไดแก จํานวนครั้งที่เกษตรกรพบเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรตอเดือน ความรูความตระหนักของเกษตรกรตอการอนุรักษดินและน้ํา  การมีพื้นที่นา 
และจํานวนปที่เกษตรกรไดถือครองพื้นที่ไร  โดยปจจัยทุกตัวมีผลในทิศทางบวกตอการยอมรับ 
ยกเวนจํานวนปที่เกษตรกรไดถือครองพื้นที่ไร  ที่มีผลในทิศทางตรงกันขามกับการยอมรับการ
ปลูกแถบหญาของเกษตรกร 

Ashadi (1992)  ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับรูปแบบการปลูกพืชระหวางแถบหญาในพื้น
ที่ลุมน้ําลาง อําเภอบางปะผา จังหวัดแมฮองสอน พบวา เกษตรกรรอยละ 42 ยอมรับวิธีการใชแถบ
หญา และเห็นวาระบบการปลูกพืชในแถบหญาใหผลทางบวกตอผลผลิตขาวไร   รวมทั้งมีผลใน
การควบคุมการชะลางพังทลายของดิน และจากการใชฟงกชันโลจิท ชี้ใหเห็นวาการยอมรับของ
เกษตรกรจะเพิ่มข้ึนได มีผลจากการใหความรูความเขาใจแกเกษตรกรในการใชแถบหญา การเพิ่ม
ขนาดพื้นที่ถือครอง การยอมรับของผูนํา ความมั่นคงของสิทธิในการใชที่ดิน และการเพิ่มข้ึนของ
ผลผลิต 

สํานักงานบริหารโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนที่สูงจังหวัดเชียงใหม (2538) 
รายงานผลการประเมินการยอมรับของเกษตรกรบนที่สูงตอโครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝก
เพื่อลดการชะลางหนาดิน โดยการสํารวจจากเกษตรกรในพื้นที่สงเสริม จํานวน  1,433 ราย 
จาก 14 จังหวัด พบวา  มีเพียงรอยละ 28 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดที่ยอมรับการปลูกหญา
แฝก  โดยปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการปลูกหญาแฝก ทดสอบความสัมพันธโดยใช Chi - 
square test ไดแก เผาพันธุของเกษตรกร จํานวนแรงงานในครอบครัว การมีตําแหนงทางสังคม
ของเกษตรกร ประเภทของสื่อขาวสารดานการอนุรักษที่เกษตรกรรับรู  และการปลูกแถบพืช
ชนิดอื่นในพื้นที่มากอนของเกษตรกร  โดยเกษตรกรใหเหตุผลในการยอมรับการปลูกหญาแฝก
เรียงตามลําดับความสําคัญ คือ 1) มีเจาหนาที่แนะนํา  2) ตองการลดการชะลางพังทลายของ
ดิน  3) เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  4) หวังสิทธิครอบครองในที่ดิน  5) ตองการใชที่ดิน
อยางตอเนื่อง  และ 6) ปลูกทดแทนแถบพืชชนิดอื่นที่เคยปลูก 

ปญญา (2529) กลาววา กระบวนการยอมรับ (Adoption process) ในการตัดสินใจ
ยอมรับวิทยาการแผนใหม หรือส่ิงใหมของบุคคล โดยทั่วไปแลวกระบวนการยอมรับตองใช
เวลามาก บุคคลจะตองไดรับทราบไดเห็นสิ่งเหลานั้นมากอน แลวจึงยอมรับได ซึ่งตองใชเวลา
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หลายปทีเดียว กอนที่จะเกิดการทดลองวิทยาการแผนใหม และพิจารณาผลที่ไดจากการ
ทดลองแลวจึงยอมรับวิทยาการใหมนั้น   

 ในสวนของการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรอื่นๆ ของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวน
ใหญจะไมคอยยอมรับเทคโนโลยีที่ตองใชเวลาและแรงงานในการฏิบัติมาก โดยเฉพาะถา
เทคโนโลยีนั้นไมใหผลแตกตางจากสิ่งที่เกษตรกรเคยปฏิบัติอยูเดิมมากนัก เชน การศึกษาของ 
ชาติชาย (2538) และสักรันต (2539)  นอกจากนี้ในการยอมรับเทคโนโลยีนอกจากขึ้นอยูกับ
ตัวเกษตรกรและปจจัยตางๆที่เกษตรกรมีแลว ปจจัยภายนอกที่มีบทบาทสําคัญตอการยอมรับ
เทคโนโลยีของเกษตรกร คือ เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และเพื่อนเกษตรกรดวยกัน ทั้งนี้
เกษตรที่เชื่อถือหรือไววางใจในตัวเจาหนาที่สงเสริมจะมีโอกาสยอมรับเทคโนโลยีสูงกวา
เกษตรกรที่ไมคุนเคยกับเจาหนาที่ ขณะเดียวกันเกษตรกรสวนใหญก็จะยอมรับและปฏิบัติใน
ส่ิงที่เพื่อนเกษตรกรรายอื่นไดปฏิบัติไปแลวและเห็นวาไดผลดี (สุรพจน, 2535 ; กิตติพล, 2535 
; ศุภชัย, 2539) ดังนั้นในการสงเสริมหรือถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร ควรใหความสําคัญ
กับปจจัยเหลานี้  

Buckles et al. (1998) ศึกษาการยอมรับระบบการปรับปรุงดินระบบ Abonera ของ
เกษตรกรในพื้นที่ลาดชันภาคเหนือของ Honduras ป 2535 การสํารวจขอมูลระดับฟารมพบวา
เกษตรกร 2 ใน 3 ยอมรับระบบ Abonera เพื่อปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในฤดูที่ 2 แมวาระดับการ
ยอมรับจะมีผลแตกตางกัน แตก็มีเกษตรกร 1 ใน 3 ที่ไมยอมรับ การศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอ
การพฤติกรรมการยอมรับ ไดแก  (1)  เกษตรกรที่มีที่ดินเปนของตนเองยอมรับระบบ Abonera ได
เร็วกวาที่ตองเชาพื้นที่ทํากิน (2) เกษตรกรที่มีพื้นที่ถือครองมากยอมรับระบบ Aboneraไดเร็วกวา
เกษตรกรที่มีพื้นที่ถือครองจํากัด  (3) ความตองการลดการปุยไนโตรเจนในระบบ Abonera มีผล
ตอพฤติกรรมการยอมรับของกลุมเกษตรกรที่มีขอจํากัดในการซื้อปุยเคมี 

การศึกษาครั้งนี้ เกษตรกรที่เขารวมทดสอบเทคโนโลยีการใชโสนอัฟริกันในนาขาว มีความ
ประสงคจะลดการใชปุยเคมี  และตองการหาทางเลือกในการปรับปรุงบํารุงดินดังนั้นคาดวาถา
การใชปุยพืชสดมีประสิทธิผลในพื้นที่เกษตรกร  โอกาสยอมรับเกษตรกรตองมีมากขึ้นตามลําดับ 
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บทที่ 3 
ขอบเขตของการวิจัย 

 

  โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวนาปโดยใชปุยพืชสดบํารุงดินและศึกษา
การยอมรับของเกษตรกรไดดําเนินการกับเกษตรกรจํานวน 53 ราย ในพื้นที่รับน้ําโครงการชล
ประทานแมแตง แมแฝก และ    แมกวง รวม 3 อําเภอ คือ อําเภอแมแตง สันทราย และอําเภอสัน
กําแพงตามลําดับ โดยรวมกับ  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม   สํานักงานเกษตรอําเภอ   สํานัก
งานพัฒนาที่ดินเขต 6  เชียงใหม และ  สถาบันวิจัยขาว  ซึ่งกิจกรรมประกอบดวย (รูปภาพที่ 3.1 
และ 3.2) 

1.     ข้ันเตรียมการ 

1.1    จัดเตรียมทีมงานวิจัยและทําความเขาใจรวมกันในคณะทํางาน 

1.1.1    ชี้แจงวัตถุประสงค แผนงานและความคาดหวัง 
1.1.2   อบรมผูชวยนักวิจัยในประเด็นตางๆเชน 

- การทํางานรวมกับเกษตรกร 
- ระบบการผลิตโสนอัฟริกัน-ขาวคุณภาพ 
- การวิเคราะหระบบฟารม 

1.2.   การเลือกพื้นที่และคัดเลือกเกษตรกรรวมโครงการ 

- ชี้แจงโครงการกับสํานักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอ 
- คัดเลือกเกษตรกร 50 รายจาก 3 อําเภอ 
- ประชุมเกษตรกรเพื่อชี้แจง และอบรมเกษตรกรที่เขารวมโครงการในแตละ

อําเภอในรายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดการ และการติดตามผล 
- สุมเก็บตัวอยางดินในพื้นที่เกษตรกรเพื่อวิเคราะหธาตุอาหารกอนหวานโสน 

2.   ข้ันดําเนินการวิจัย 
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2.1    การวิเคราะหสถานะภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรที่รวมโครงการ 50  ครัวเรือน 
โดยทําการสํารวจขอมูลเบื้องตนดานเศรษฐกิจ สังคม ระบบการผลิต ตนทุนการ
ผลิต ผลผลิต รายได ตลอดจนทัศนคติของเกษตรกรที่เขารวมโครงการแตละราย
เกี่ยวกับการปลูกพืชบํารุงดิน เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบเมื่อส้ินสุดโครงการ 

2.2.   การปลูกโสนอัฟริกันและการปลูกขาวคุณภาพในแปลงเกษตรกร 

- แจกเมล็ดพันธุโสนใหแกเกษตรกร 3 กก. ตอเกษตรกร 1 ราย พรอมทั้งวิธีการ 
กระตุนความงอกของเมล็ด และอัตราที่ใช 

- นําเกษตรกรเยี่ยมชมแปลงโสนของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร เพื่อ 
สรางความเขาใจเกี่ยวกับชีวภาพและการจัดการโสนเปนปุยพืชสด 

- เกษตรกรดําเนินการปลูกโสนอัฟริกันรายละ 1 ไร โดยเปนผูดําเนินการตั้งแต
การเตรียมพื้นที่ การปลูก จนกระทั่งไถกลบซึ่งโครงการจะสนับสนุนคาใชจาย 
บางสวนในการเตรียมดิน เพื่อจูงใจใหเกษตรกรเขารวมโครงการพรอมใหคํา
แนะนํา และติดตามผลการปฏิบัติของเกษตรกรทุกรายอยางใกลชิด 

- ชี้แจงเกษตรกรถึงระยะที่เหมาะสมในการไถกลบโสนเปนปุยพืชสด 

- สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ เชนขาวขาวดอกมะลิ 105 ขาวคลองหลวง 
1 ใหแกเกษตรกรรายละ 5 กก.ตอพื้นที่ปลูก 1 ไร 

3.   ข้ันติดตามและประเมินผล  

3.1    การติดตามผลในพื้นที่เกษตรกร 

- ติดตามใหคําแนะนําในการปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมแกเกษตรกร 
- สุมเก็บตัวอยางชีวมวลของโสนกอนทําการไถกลบในพื้นที่เกษตรกร 
- ติดตามการเขตกรรมการปลูกขาวของเกษตรกรทั้งในแปลงโครงการและนอก

โครงการ  บันทึกการเจริญเติบโตของขาว บันทึกการใชปจจัยการผลิต แรง
งาน และ ปจจัยที่มีผลตอการลดลงของผลผลิตขาว เชน หอยเชอรี่  ปู แมลง
ศัตรูขาว โรค วัชพืช นก และหนู ฯลฯ 

- บันทึกขอมูลผลผลิตขาวในแปลงที่ปลูกและไมปลูกโสนอัฟริกันของเกษตรกร 

3.2   การสํารวจขอมูลโดยการสัมภาษณเกษตรกรเพิ่มเติมหลังการเก็บเกี่ยวขาว เกี่ยวกับ  
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        ระบบการผลิตโสนอัฟริกัน-ขาวคุณภาพ กับระบบการผลิตขาวเดิมของเกษตรกร     
        ตลอดจนทัศนคติของเกษตรกรเมื่อส้ินสุดโครงการ และสมมุติฐานเพื่อทดสอบการ 
        ยอมรับมาตรการการฟนฟูความอุดมสมบูรณดินในนาขาว ดังนี้ 

      1    เกษตรกรที่มีที่ดินของตนเองจะยอมรับระบบโสน-ขาวไดเร็วกวาเกษตรกรที่ 
             ตองเชาที่ดินทํากิน 

2 พื้นที่ถือครองมากจะยอมรับระบบโสน-ขาวไดเร็วกวา เกษตรกร 
ทีมีพื้นที่ปลูกขาวจํากัด 

       3   ความตองการที่จะลดการพึ่งพึงปุยเคมีจะมีผลตอการยอมรับระบบโสน-ขาว 
ของเกษตรกร 

       4   เกษตรกรที่ปลูกขาวนาปเชิงพาณิชยจะยอมรับระบบโสน-ขาวไดเร็วกวาเกษตรกร 
            ที่ปลูกขาวนาปเพื่อบริโภค 

5 การที่เกษตรกรตองขยายเมล็ดพันธุดวยตนเองจะมีผลตอการยอมรับระบบโสน 
6 วิธีการปฏิบัติการใชโสนเปนปุยพืชสดจะมีผลตอกายอมรับระบบโสน-ขาว 
7 ลักษณะทางกายภาพของดินจะมีผลตอการยอมรับระบบโสน-ขาว 
8 เกษตรกรที่มีแปลงปลูกขาวอิสระจากแปลงเพื่อนบานจะมีโอกาสยอมรับระบบ

โสน-ขาว ไดเร็วกวาเกษตรกรที่มีแปลงปลูกขาว ซึ่งตองอิงการจัดการของแปลง
ใกลเคียง 

9 ราคาโสน จะมีผลตอการยอมรับระบบโสน-ขาวของเกษตรกร 

ซึ่งการรวบรวมขอมูลการยอมรับของเกษตรกรโครงการวิจัยฯ ไดนําระบบการผลิต โสนอัฟ
ริกัน–ขาวพันธุดี แนะนําสูเกษตรกร โดยไดสนับสนุนเมล็ดพันธุโสน ขาวพันธุดี และเงินทุนบางสวน
เพื่อเตรียมพื้นที่ แกเกษตรกรในอําเภอแมแตง สันทราย และสันกําแพง ที่สนใจสมัครเขารวมโครง
การ ทดลองนําไปปลูกในพื้นที่ โดยทีมวิจัยไดเขาไปติดตามและเก็บขอมูลมาตลอด และหลังจากที่
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว  ทีมวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณเกษตรกรที่เขารวมโครงการอีกครั้ง 
โดยใชแบบสอบถามสัมภาษณเกษตรกรถึงขอมูลครัวเรือน ขอมูลการผลิต การใชปจจัยการผลิต 
ตลอดจนความคิดเห็น และแผนการในอนาคตเกี่ยวกับการปลูกพืชบํารุงดิน รวมทั้งไดสัมภาษณ
เกษตรกรที่ไมไดรวมโครงการในปนี้ ในทั้ง 3 พื้นที่จํานวนหนึ่งดวย เพื่อประเมินถึงปจจัยที่มีผลตอ
การยอมรับการปลูกพืชบํารุงดิน ตลอดจนทัศนคติของเกษตรกรตอการปลูกโสนอัฟริกันและพืช
บํารุงดินอื่นๆ 
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  3.2.1  จํานวนเกษตรกรตัวอยาง 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการวิจัยมีทั้งสิ้น 50 ราย แตในการสัมภาษณคร้ังสุดทายไดรวม
เกษตรกรอีก 3 รายในอําเภอสันกําแพง ที่ไดปลูกโสนอัฟริกันอยูแลวดวย รวมเปนเกษตรกรตัว
อยางที่ยอมรับระบบการปลูกพืชโสนอัฟริกันบํารุงดินกอนการปลูกขาวในปการผลิต 2542 จํานวน
ทั้งสิ้น 53 ราย ประกอบดวยเกษตรกรในพื้นที่อําเภอแมแตง 20 ราย อําเภอสันทราย 18 ราย และ
อําเภอสันกําแพง 15 ราย สําหรับกลุมเกษตรกรที่ไมไดปลูกโสนอัฟริกันบํารุงดินหรือกลุมที่ไมยอม
รับ ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรในพื้นที่รอบขางในทั้ง 3 อําเภอ รวมทั้งสิ้น 60  ราย ประกอบ
ดวยเกษตรกร จากอําเภอแมแตง 22 ราย อําเภอสันทราย 23 ราย และอําเภอสันกําแพง 15 ราย 
(ตารางที่ 3.1) 

   ตารางที่ 3.1  จํานวนเกษตรกรตัวอยาง จําแนกตามพื้นที่และการยอมรับ 

พื้นที่รับน้ํา อําเภอ จํานวนเกษตรกรตัวอยาง (ราย) 
โครงการชลประทาน  รวมโครงการ นอกโครงการ 
แมแตง แมแตง 20 22 
แมแฝก สันทราย 18 23 
แมกวง สันกําแพง 15 15 
รวม  53 60 

 
3.2.2  การวิเคราะหขอมูล 

 ใชวิธีพรรณนา โดยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห ประเมินศักยภาพและขอจํากัด
ของเกษตรกร รวมทั้งทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับ การยอมรับและผลกระทบของเทคโนโลยีการ
เกษตรเชิงอนุรักษที่มีตอผลผลิต และการใชปจจัยการผลิตที่สําคัญ เชน แรงงาน การวิเคราะหเชิง
เศรษฐศาสตร ใชวิธีวิเคราะหงบประมาณบางสวน (Partial budget)  เปรียบเทียบตนทุนและผล
ตอบแทนที่เกิดจากการใชโสนอัฟริกันในการฟนฟูดินกับการผลิตโดยวิธีเดิมของเกษตรกร และ
ประเมินปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการยอมรับระบบโสนอัฟริกัน-ขาวพันธุดีดวยแบบ
จําลอง Logit   
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ติดตามผลรวมกับเกษตรกร 
ประเมินการยอมรับ 

ประชุมเพื่อสรุปและกําหนด 

แผนงานในปตอไป 

     ทัศนะศึกษา โสนอัฟริกันในแปลงทดลองของ
สถานีวิจัย ศวพก. และเปดโอกาสใหแลกเปล่ียน
ประสบการณกับเกษตรที่เคยใชโสนมากอน 

ดําเนินการทดลองและสํารวจในพื้นที่เกษตรกร 

 
คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร 

วิเคราะหระบบฟารมทําความเขาใจกับ
เกษตรกรพรอมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับ 

โสนอัฟริกัน และพันธุขาว 
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รูปภาพที่ 3.1  สรุปข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 3.2   แผนที่แสดงพื้นที่วิจัยใน 3 อําเภอ จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา :  โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช  ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  

                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2542 
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บทที่ 4 

ระบบการปลูกพืชของเกษตรกร 
 
4.1 พื้นที่ศึกษา 

อําเภอแมแตงตําบลขี้เหล็กประกอบไปดวย 9 หมูบาน ในพื้นที่ หมูที่ 1เกษตรกร 113 ครัว
เรือน พื้นที่ 622 ไร พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยตอครัวเรือน 5.51 ไร/ครัวเรือน ผลผลิตขาวเฉลี่ย 610 กก./
ไร มูลคาผลผลิตเฉลี่ย 2169 บาท/ไร หรือ 11949 บาท/ครัวเรือน โดยทั่วไป จะมีพื้นที่เพาะปลูก
ขาวหอมมะลินอยมากเฉลี่ย 48 ไรในอําเภอแมแตง  ผลผลิต 625 กก./ไร สวนขาวพันธุอ่ืนเชน   
กข 6 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 622 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 610 กก./ไร ต. ข้ีเหล็กเปนพื้นที่รับน้ําโครงการ 
ชลประทานแมแตง ทําการเกษตรได 2-3 คร้ังตอป ภูมิประเทศ ลาดเอียง และเปนพื้นที่ราบสูง 
(สํานักงานเกษตรอําเภอแมแตง, 2540)   เกษตรกรที่รวมโครงการ 22 ราย (ตารางที่ 4.1) 

พื้นที่ศึกษาในอําเภอสันทรายประกอบดวย หมู 8 และ หมู 12 ต.ปาไผ  ซึ่งมีพื้นที่นา
ประมาณ 408 ไร พื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิของตําบลปาไผ 320 ไร ผลผลิตเฉล่ีย 600 กก./ไร กข 6 
88  ไร ผลผลิตเฉลี่ย 680 กก./ไร ทําการเกษตรได 2 คร้ังตอปเปนพื้นที่รับน้ําจากโครงการชล
ประทานแมแฝก (สํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย, 2540) เกษตรกรที่รวมโครงการ 18 ราย 

 พื้นที่ศึกษาในอําเภอสันกําแพงประกอบดวย บานน้ําจํา ต. รองวัวแดง และ บานหนอง
หอย และบานโปง ต. บวกคาง  พื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิของ ต.รองวัวแดง 3289 ไร พ้ืนท่ีปลูกเฉล่ีย
ตอครัวเรือน 7.72 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 663 กก./ไร และ พื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิ ต. บวกคาง 2078 ไร 
พื้นที่ปลูกตอครัวเรือน 8 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 640 กก./ไร เปนพื้นที่รับน้ําจากชลประทานแมกวง แต
ใชไดเฉพาะในฤดูฝนเทานั้นไมมี  การทําเกษตรชวงฤดูแลง  เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 12ราย 

ตารางที่ 4.1   จํานวนเกษตรกรและพื้นที่ในโครงการ 

พื้นที่รับน้ําโครงการชลประทาน อําเภอ จํานวนเกษตรกร 
แมแตง แมแตง 22 
แมแฝก สันทราย 18 
แมกวง สันกําแพง 12 
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4.2    สมาชิกครัวเรือนเกษตรกร 

 เกษตรกรผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดอายุเฉลี่ย 46 ป  ทั้งนี้เกษตรกรในอําเภอสันกําแพงมี
อายุโดยเฉลี่ยสูงกวาเกษตรกรในพื้นที่อ่ืน รอยละ 23 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเปนเพศหญิง   
ซึ่งเปนหญิงที่ทํางานในไรนาทั้งที่ทําคนเดียวและทํารวมกับสามีที่ไมสามารถอยูตอบแบบสอบถาม
ได  สวนใหญจบการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา   มีเพียง 2-3 รายในทั้ง 3 อําเภอที่จบการ
ศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษา   และเมื่อแยกดูตามกลุมพบวากลุมที่ไมไดปลูกโสนทั้งหมดจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา   (ตารางที่ 4.2) เกือบทุกรายมีครอบครัวแลว   สําหรับกลุมเกษตรกร
ที่ปลูกโสนมีเพียง 1 ราย ที่ยังเปนโสด และอีก 1 ราย เปนหมาย สวนกลุมที่ไมไดปลูกโสนมี 2 รายที่
ยังเปนโสด 

ตารางที่ 4.2  ขอมูลเกษตรกรผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูล อําเภอ  กลุมปลูก/ไมปลูกโสนฯ  รวม 
 แมแตง สันทราย สันกําแพง  ปลูก ไมปลูก   
 (n=42) (n=41) (n=30)  (n=53) (n=60)  (n=113) 

อายุ 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

44.7 
 

81.0 
19.0 

45.0 
 

70.7 
29.3 

52.7 
 

80 
20 

 46.0 
 

86.8 
13.2 

47.0 
 

68.3 
31.7 

 46.5 
 

77.0 
23.0 

การศึกษา 
     ประถมศึกษา(ป.4-ป.7) 
     สูงกวาประถมศึกษา 

 
97.6 
2.4 

 
97.6 
2.4 

 
90.0 
10.0 

  
90.6 
9.4 

 
100.0 

- 

  
95.6 
4.4 

สถานภาพ 
     โสด 
     สมรส 
     หมาย  

 
4.8 
95.2 

- 

 
2.4 
97.6 

- 

 
- 

97.6 
3.3 

  
1.9 
96.2 
1.9 

 
3.3 
96.7 

- 

  
2.6 
96.5 
0.9 

ที่มา : จากการสัมภาษณ 

 เกษตรกรในทั้ง 3 พื้นที่ มีสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน   สูงสุด 8 คนในอําเภอสัน
กําแพงและนอยที่สุด 1 คนในอําเภอสันทราย   มีแรงงานเกษตรเฉลี่ย 2 คน ไมแตกตางกันทั้งใน
กลุมที่ปลูกและที่ไมปลูกโสนอัฟริกัน   การตัดสินใจในการผลิตสวนใหญจะยังตัดสินใจโดยเพศชาย 
(รอยละ 77)   มีประมาณรอยละ 18 ที่หญิงไดมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย   รอยละ 82.3 ของ
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จํานวนตัวอยางทั้งหมดเปนสมาชิกของสถาบันการเกษตรอยางนอย 1 สถาบัน   สวนใหญจะเปน
สมาชิก ธ.ก.ส. รองลงมาเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรและสมาชิกสหกรณการเกษตรตามลําดับ ยก
เวนในเขตอําเภอสันทรายที่เกษตรกรเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรมากที่สุดมีรอยละ 17.7   ที่ไมได
เปนสมาชิกสถาบันใดๆเลย   ทั้งนี้เกษตรกรในอําเภอสันกําแพงเกือบทุกรายจะเปนสมาชิกสถาบัน
การเกษตรมากที่สุด  และเมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมที่ปลูกโสนและไมไดปลูก   พบวากลุมผู
ปลูกโสนอัฟริกันกวารอยละ 90 เปนสมาชิกสถาบันการเกษตรในขณะที่กลุมไมปลูกโสนมีเพียงรอย
ละ 71.6 ที่เปนสมาชิกสถาบันการเกษตร (ตารางที่ 4.3) 

ตารางที่ 4.3  ขอมูลครัวเรือน 

ขอมูล อําเภอ  กลุมปลูก/ไมปลูกโสนฯ  รวม 
 แมแตง สันทราย สันกําแพง  ปลูก ไมปลูก   
 (n=42) (n=41) (n=30)  (n=53) (n=60)  (n=113) 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว(คน)   3.5 4.2 4.2  4.0 3.7  3.8 
จํานวนแรงงานเกษตร(คน) 1.7 1.9 2.0  1.8 1.9  1.85 
การตัดสินใจในการผลิต(รอยละ) 
     ชายเปนหลัก 
     หญิงเปนหลัก 
     ตัดสินใจรวมกัน 

 
76.2 
2.4 

21.4 

 
63.4 
14.6 
22.0 

 
96.7 

- 
3.3 

  
81.1 
3.8 

15.1 

 
73.3 
8.3 
18.3 

  
77.0 
6.2 

16.8 
การเปนสมาชิกกลุม/สถาบันการ 
         เกษตร(รอยละ) 
 ไมเปนสมาชิกสถาบันใดเลย 
 เปนสมาชิกอยางนอย1  สถาบัน 
          - ธ.ก.ส. 
          - สหกรณการเกษตร 
          - กลุมเกษตรกร 
          - กลุม/โครงการอื่นๆ 

 
 

23.8 
76.2 
81.3 
12.5 
28.1 
15.6 

 
 

22.0 
78.0 
28.1 
34.4 
62.5 
34.4 

 
 

3.3 
96.7 
75.9 
17.2 
27.6 
31.0 

  
 

5.7 
94.3 
54.0 
20.0 
48.0 
30.0 

 
 

28.3 
71.6 
69.8 
23.3 
30.2 
23.2 

  
 

17.7 
82.3 
61.3 
21.5 
39.8 
26.9 

ที่มา : จากการสัมภาษณ    
หมายเหตุ  : การเปนสมาชิกสถาบันการเกษตร คิดสัดสวนจากผูเปนสมาชิก โดย 1 รายเปนสมาชิกไดมากกวา 1 กลุม 
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4.3   การถือครองที่ดินและขนาดพื้นที่ทํากิน 

กลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการทดสอบประสิทธิผลของโสนในนาขาวเปนพื้นที่เกษตรกร
ที่ปลูกขาวในฤดูนาป พื้นที่ถือครองแตละกลุม (อําเภอ) แตกตางกันโดยเฉพาะที่สันกําแพง กลุม
เกษตรกรจะมีพื้นที่เฉลี่ย 14 ไร (5-30 ไร) สําหรับปลูกขาวนาป ทุกคนมีพื้นที่ถือครองของตนเอง 
และไมมีเกษตรกรรายใดเชาพื้นที่ปลูกขาว (ตารางที่ 4.5) เกษตรกรทุกคนคุนเคยกับการปลูกขาว
พันธุคุณภาพ เชนขาวเจาขาวดอกมะลิ 105 หรือขาวเหนียว กข6 แตหลังจากการเก็บเกี่ยวขาวนา
ป โอกาสของการปลูกพืชคร้ังที่สองนอยมาก เนื่องจากโครงการชลประทานแมกวง ไมสามารถสง
น้ําไปถึงพื้นที่เพาะปลูก กลุมเกษตรกรที่รวมกิจกกรรมนี้จึงพยายามที่จะปลูกขาวใหไดผลตอบ
แทนสูง และใหความสนใจกับการปรับปรุงผลผลิต 

สําหรับกลุมเกษตรกรแมแตงและสันทราย มีพื้นที่เพาะปลูกขาวเฉลี่ย 6.6 และ 7.8 ไร   
(ตารางที่ 4.4) ตอครอบครัวตามลําดับ เกษตรกรมีความคุนเคยกับการปลูกขาวพันธุคุณภาพ เชน
เดียวกันกลุมสันกําแพง ซึ่งไมมีเกษตรกรรายใดปลูกขาวพื้นเมือง ทั้งสองพื้นที่นี้ไดรับน้ําจากโครง
การชลประทานแมแตงและโครงการชลประทานแมแฝกตามลําดับ จึงสามารถจัดระบบปลูกพืช
หมุนเวียนได เชน ขาวนาป – ถั่วเหลือง ขาวนาป - ขาวนาปรัง เปนตน เกษตรกรบางรายที่รวม
ทดสอบมีพื้นที่ของตนเองจํากัด ตองเชาที่ดินเพิ่มเติมเพื่อปลูกขาว ซึ่งเจาของนาสวนใหญจะเปนผู
ที่มีฐานะอยูนอกพื้นที่และไมไดทําอาชีพการเกษตร และการเชาที่ดินก็ยินยอมใหเกษตรกรเชาที่
ดินปลูกพืชไดนานกวาหนึ่งป เชนในพื้นที่วิจัยแมแตง เกษตรกรสามารถเชาที่ทํากินไดนานกวา 3 
ป และตอสัญญาได โดยเก็บคาเชาที่ดิน เปนขาวเปลือก 20 ถังตอไรตอป ทําใหผูที่มีพื้นที่ถือครอง
นอยมีโอกาสที่จะเพิ่มผลผลิตรวมของพืชอาหารและเสริมรายไดจากการปลกพืชฤดูแลงไดอยาง
เต็มที่ เกษตรกรผูเชาจึงสามารถรวมกิจกรรมกับการทดสอบการใชปุยพืชสด เนื่องจากเงื่อนไขของ
การเชาที่ดิน ไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาความอุดมสมบูรณของดินอันจะนําไปสูการเพิ่มผล
ผลิตรวมและรายได 
ตารางที่ 4.4  พื้นที่ถือครองของเกษตรกรที่ปลูกขาวนาปในพื้นที่วิจัย (ไร) 

พื้นที่วิจัย พื้นที่ถือครองปลูกขาวนาป (ไร) ความเขมขนการใชที่ดิน 
 ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย  
แมแตง        2      12 6.6 ปลูกพืชหมุนเวียน 
สันทราย     1.5      15 7.8 ปลูกพืชหมุนเวียน 
สันกําแพง       5      30 14 ปลูกขาวครั้งเดียว 
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 ประมาณรอยละ 34 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดไมมีที่ดินเปนของตนเอง   ตองเชาที่ดิน
ผูอ่ืนทําการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรในอําเภอสันกําแพงมีถึงรอยละ 43.3   รองลงมาเปน
เกษตรกรในอําเภอแมแตงและอําเภอสันทรายตามลําดับ สวนเกษตรกรที่มีที่ดินเปนของตนเองบาง
รายไดเชาที่ดินผูอ่ืนทําการเกษตรดวยเนื่องจากมีที่ดินนอย  และเมื่อแยกดูตามกลุมผูปลูกและไม
ปลูกโสน   พบวากลุมผูปลูกโสนรอยละ 43.4 ไมมีที่ดินเปนของตนเอง สวนกลุมไมปลูกโสนมีเพียง
รอยละ 25 ที่ไมมีที่ดินเปนของตนเอง 

 ขนาดพื้นที่การเกษตรทั้งหมด รวมทั้งที่ดินของตนเองและเชาผูอ่ืน เฉลี่ย 9.2 ไรตอครัว
เรือน   สูงสุด  38  ไร ในอําเภอสันกําแพง และต่ําสุด  1.5  ไร ในอําเภอสันทราย ทั้งนี้เกษตรกรใน
อําเภอสันกําแพงมีที่ดินโดยเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 13  ไรตอครัวเรือน เมื่อเทียบกับประมาณ 7 - 8  ไร ใน
อําเภอสันทรายและอําเภอแมแตง   เมื่อแยกดูตามกลุมผูปลูกและไมปลูกโสน เกษตรกรกลุมผูปลูก
โสนมีพื้นที่ทํากินโดยสูงกวากลุมผูไมปลูกสนเล็กนอยคือประมาณเฉลี่ย 2.3 กก./ไร (ตารางที่ 4.5) 

ตารางที่ 4.5   การถือครองที่ดินและขนาดของพื้นที่ทําการเกษตร 

ขอมูล อําเภอ  กลุมปลูก/ไมปลูกโสนฯ  รวม 
 แมแตง สันทราย สันกําแพง  ปลูก ไมปลูก   
 (n=42) (n=41) (n=30)  (n=53) (n=60)  (n=113) 

การถือครองที่ดินทําการเกษตร 
ของตนเองทั้งหมด 

         ของตนเองและเชาผูอื่น 
         เชาพื้นที่ทั้งหมด 

 
47.6 
16.7 
35.7 

 
53.7 
21.9 
24.4 

 
53.3 
3.3 
43.3 

  
39.6 
17.0 
43.4 

 
61.7 
13.3 
25.0 

  
51.3 
15.0 
33.7 

ขนาดที่ดินทํากิน(ไร) 
         เฉล่ีย 
         สูงสุด 
         ต่ําสุด 

     คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
7.9 
28.0 
2.0 
5.4 

 
7.7 
15.0 
1.5 
3.4 

 
13.1 
38.0 
2.5 
8.6 

  
10.4 
38.0 
2.5 
7.3 

 
8.1 

25.0 
1.5 
5.1 

  
9.2 
38.0 
1.5 
6.4 

ที่มา : จากการสัมภาษณ 

4.4  ระบบการปลูกพืช 

 พื้นที่อําเภอแมแตง : เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพหลักในการปลูกขาว เร่ิมเพาะปลูกขาวตน
เดือนสิงหาคม และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตปลายเดือนพฤศจิกายน พันธุขาวที่ปลูก ขาวขาวดอกมะลิ 
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105 สําหรับขาย สวน ขาวกข 6 ขาวเหนียวสันปาตอง  สําหรับบริโภค เกษตรกรปลูกขาวนาปรัง
ในชวงที่มีน้ําชลประทานเพียงพอ พันธุขาวที่ปลูกคือ กข10  นอกจากขาวนาปรังเกษตรกรปลูกถั่ว
เหลือง และยาสูบปลูกประมาณตนเดือนมกราคมและเก็บเกี่ยวประมาณเมษายน   (ตาราง 4.6) 

พื้นที่อําเภอสันทราย :  เกษตรกรในพื้นที่นี้ปลูกขาวในฤดูนาป ขาวที่ปลูก ขาวหอมมะลิ 
เพื่อจําหนาย และ กข6 สําหรับบริโภค เร่ิมปลูกขาวตนเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวขาวปลาย
เดือน พฤศจิกายน ถึงธันวาคม สวนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรปลูกขาวนาปรัง กข10 พืชอ่ืน
เชน ถั่วฝกยาว มะเขือเทศ ขาวโพด ถั่วเหลือง พริก และ แตงกวา ปลายเดือนธันวาคม ถึงตนเดือน
มกราคม และเก็บเกี่ยวเดือนเมษายน  

  พื้นที่อําเภอสันกําแพง : เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพหลักในการปลูกขาว เร่ิมปลูกขาวชวงตน
เดือนสิงหาคม และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตกลางเดือนพฤศจิกายน พันธุขาวที่ปลูก ขาวขาวดอกมะลิ 
105 ขาวทีทีซี (ขาวญี่ปุน เปนของบริษัทซึ่งบริษัทรับซื้อผลผลิตและมีการประกันราคา เร่ิมเขามา
สงเสริมในพื้นที่ป 2541) สําหรับจําหนาย  สวนขาวกข 6 ขาวเหนียวสันปาตองสําหรับบริโภค  

ตารางที่ 4.6  ระบบการปลูกพืชในพื้นที่วิจัย 

 พื้นที่วิจัย ธค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 ยาสูบ 

 
ถั่วเหลือง 

นาปรัง 

   
 
 
 

   ขาวนาป    
แมแตง 

 ยาสูบ  ถั่วเหลือง  นาปรัง                                                                       ขาวนาป ขาวดอกมะลิ 105 กข6 
 ยาสูบ 

 
ถั่วเหลือง  

นาปรัง 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  ขาวนาป    
สันทราย 
 
 
 

 ยาสูบ  ถั่วเหลือง  นาปรัง   ขาวโพด  แตงกวา พริก            ขาวนาป ขาวดอกมะลิ 105 กข6   เหนียวสันปาตอง   
         ขาวนาป   

 สันกําแพง 

                                                                                     ขาวนาป ขาวดอกมะลิ 105 กข6   เหนียวสันปาตอง     

ที่มา : การสัมภาษณเกษตรกร 2542 
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 ระบบพืชกวารอยละ 80 ของเกษตรกรตัวอยางในพื้นที่อําเภอสันกําแพง ใชที่ดินเพื่อปลูก
ขาวเพียงครั้งเดียวในฤดูฝน สวนในฤดูแลงมีเพียง 5 รายที่ใชที่ดินปลูกพริกและผักสวนครัวอื่นๆ   
เนื่องจากขอจํากัดเรื่องน้ํา   สวนในพื้นที่อําเภอสันทรายและอําเภอแมแตง  ระบบ ขาว-ถั่วเหลือง  
ยังเปนระบบพืชที่เกษตรกรสวนใหญปฏิบัติ   โดยเกษตรกร 21 ราย หรือ รอยละ 51 ของเกษตรกร
ตัวอยางในอําเภอสันทรายใชพื้นที่บางแปลงปลูกขาวในฤดูฝนตามดวยถั่วเหลืองในฤดูแลง บาง
แปลงใชปลูกขาวตามดวยขาว   ปลูกขาวตามดวยผักสวนครัวและมะเขือเทศ หรือบางแปลงปลูก
ขาวอยางเดียว   สวนในอําเภอแมแตง มีเกษตรกรจํานวน 24 ราย หรือ รอยละ 57  ที่ใชพื้นที่ปลูก
ขาวในฤดูฝนตามดวยถั่วเหลืองในฤดูแลง รองลงมาเปนการใชพื้นที่ปลูกขาวในฤดูฝนตามดวย   
ขาวนาปรังในฤดูแลง ปลูกขาวอยางเดียวในฤดูฝน ปลูกขาวตามดวยยาสูบ และบางรายที่มีที่ดิน
แปลงใหญหลังการปลูกขาวในฤดูฝนจะแบงที่ดินปลูกทั้งถั่วเหลืองและยาสูบ (ตารางที่ 4.7) 

     ตารางที่ 4.7  ระบบพืชที่ปลูกใน 3 พื้นที่                                                           หนวย : รอยละ 
อําเภอ ระบบพืช กลุมปลูกโสน กลุมไมปลูกโสน รวม 
แมแตง 
(n=42) 

ขาว 
ขาว ขาว 
ขาว ถั่วเหลือง 
ขาว ยาสูบ 
ขาว ผักสวนครัว 
ขาว ถั่ว+ยาสูบ 

2 
8 

12 
2 
2 
2 

3 
2 

12 
3 
1 
3 

5 
10 
24 
5 
3 
5 

สันทราย 
(n=41) 

ขาว 
ขาว ขาว 
ขาว ถั่วเหลือง 
ขาว มะเขือเทศ 
ขาว ผักสวนครัว 
ขาว มันเทศ 

1 
3 
9 
2 
6 
- 

5 
9 

12 
1 
4 
1 

6 
12 
21 
3 

10 
1 

สันกําแพง 
(n=30) 

ขาว 
ขาว พริก,ผักสวนครัว 

13 
2 

12 
3 

25 
5 

     ที่มา : จากการสัมภาษณ 
  หมายเหตุ :  คิดจากจํานวนแปลงปลูก เกษตรกรที่มีพื้นที่นามากกวา 1 แปลง  บางรายปลูกมาก   
                     กวา 1 ระบบ 
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บทที่ 5 
ลักษณะดินและการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินของเกษตรกร 

 

5.1  ความเหมาะสมของดินในการปลูกขาว 

ลักษณะดินของจังหวัดเชียงใหม แบงออกไดเปน 4 กลุม คือ (1) กลุมดินนา ครอบคลุมพื้น
ที่ประมาณรอยละ 10 (2) กลุมดินไร (3) กลุมดินตื้น และ (4) กลุมดินภูเขา ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ รอยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด  (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม, 2542) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปภาพที่ 5.1  ชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับขาวใน จังหวัดเชียงใหม 

ที่มา :  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
           มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2542 

แผนที่แสดงชั้นความเหมาะ
สมของดินสําหรับขาว จ.
เชียงใหม

คําอธิบายหนวยแผนท่ี

(1s)
(1)
(1w)
(2w)
(3c)
(3r)
(3t)
(na)
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ตารางที่ 5.1   ชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับขาวในจังหวัดเชียงใหม 

จําแนกชั้นความเหมาะสมของดิน ชั้นความเหมาะสม พื้นที่ (ไร) รอยละ 
 

ชั้นที่มีความเหมาะสมดี  1 551,107 3.99 
ชั้นที่มีความเหมาะสมดีแตมีขอจํากัดดานเนื้อดิน 1s 503,938 3.65 
ชั้นที่มีความเหมาะสมดีแตมีขอจํากัดน้ําแชขัง 1w 828 0.01 
ชั้นที่มีความเหมาะสมปลานกลางแตมีขอจํากัดน้ําแชขัง 2w 193 0.00 
ชั้นที่ไมคอยเหมาะสม และมีขอจํากัดมีกอนกรวดมาก 3c 4,941 0.04 
ชั้นที่ไมคอยเหมาะสม และมีขอจํากัดมีหินพื้นโผล 3r 183,232 1.33 
ชั้นที่ไมคอยเหมาะสม และมีขอจํากัดดานสภาพพื้นที่ 3t 12,444,352 90.11 
ไมมีขอมูล na 121,062 0.88 

รวม  13,809,653 100.00 

ที่มา :  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
           มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2542 
  
 เมื่อพิจารณาชั้นแสดงความเหมาะสมของดินสําหรับขาว พบวา รอยละ 91 ของพื้นที่
ในจังหวัดเชียงใหมมีชั้นดินที่ไมคอยเหมาะสมสําหรับขาวและมีขอจํากัดดานตางๆ เชน ดานสภาพ
พื้นที่ มีกอนกรวดมาก และมีหินพื้นโพล เหลานี้ยากในการจัดสภาวะที่เหมาะสมกับขาวและความ
ตองการของขาวได นอกจากชั้นดินที่มีความเหมาะสมดีหรือพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกขาวมี
เพียงรอยละ 4 เทานั้น ซึ่งพบในบริเวณบางพื้นที่ในอําเภอแมริม ดอยสะเก็ด หางดง ฝาง แมอาย 
และ สันกําแพง (รูปภาพที่ 5.1) สวนชั้นที่มีความเหมาะสมดีแตมีขอจํากัดดานเนื้อดินซึ่งยัง
ตองการการเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินเพื่อปรับปรุงโครงสรางของเนื้อดินอยูถึง 503,938 ไร  
(ตารางที่ 5.1) การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารในดินนาของจังหวัดเชียงใหมจึงมีความ
สําคัญตอการยกระดับผลผลิต ซึ่งมีพื้นที่กวา 5 แสนไร ที่มีศักยภาพจะพัฒนาผลผลิตขาวนาปให
มั่นคงไดโดยวิธีการจัดการธาตุอาหารแบบผสมผสาน 
 
5.2   ความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ปลูกขาวของเกษตรกร 
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 ลักษณะทั่วไปของขาวสามารถปลูกไดในสภาพดินทรายถึงดินเหนียว แตในดินเหนียวจะมี
การเจริญเติบโตไดดีกวาทั้งนี้เนื่องจากสามารถเก็บรักษาน้ําไดนาน ความเปนกรดเปนดางของดิน
ที่ไมเปนกรดจัด (pH<4) และไมเปนดางจัด (pH>7)อยางไรก็ดีขาวมีการเจริญเติบโตไดดี pHอยูใน
ชวง 5.5-6.5 ในการวิเคราะหดินกอนการปลูกขาวเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงความอุดม
สมบูรณของดินจะใชไดดีกวาการวิเคราะหพืช โดยเฉพาะในแงของการตรวจสอบคาความเปนกรด
เปนดาง (pH) ความเปนประโยชนของธาตุฟอสฟอรัสและโปแตสเชียม หากมีปริมาณฟอสฟอรัสที่
สกัดดวย Brey II ตํ่ากวา 10 ppm ควรที่จะตองมีการจัดการใสปุยฟอสฟอรัสเพิ่มเติมเพื่อจะใหได
ผลผลิตเพิ่มข้ึน สําหรับปริมาณโปแตสเซียมที่สกัดดวย 1 N ammonium acetate pH 7 ตํ่ากวา 50 
ppm ควรที่ตองใสปุยโปแตสเซียมเพิ่มเติม เปนตน ลักษณะสภาพพื้นที่การปลูกขาวของเกษตรกร
ในพื้นที่วิจัยมีดังนี้  (ตารางที่ 5..2) 

 5.2.1 พื้นที่แมแตง 

 สภาพดินในที่นาของเกษตรกรที่รวมโครงการโดยทั่วไปเปนดินรวนปนดินเหนียว (48-61%  
clay 31-35% silt) คาpH เฉลี่ยเทากับ  5.5 มีปริมาณโปแตสเซียมสูงเฉลี่ย  122 ppm และมี
ปริมาณฟอสฟอรัสปานกลางเฉลี่ย 17 ppm มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลางเฉลี่ย 2.85 % และมี
ปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ย 0.16 % ปริมาณธาตุไนโตรเจนที่ไดจากการสลายตัวของอินทรียวัตถุในดิน
ไมเพียงพอตอความตองการของขาว จําเปนตองใสปุยไนโตรเจนและโปแตสเซียม ซึ่งทําใหความ
เปนประโยชนของฟอสฟอรัสในดินนาดีข้ึน ผลจากากรวิเคราะหดินจัดไดวาเปนดินที่มีความเหมาะ
สมสําหรับปลูกขาวมากเมื่อเปรียบเทียบกับอีก 2 พื้นที่วิจัย แตอยางไรก็ตามจากการวิเคราะหคุณ
สมบัติของดินยังพบวาในพื้นที่ยังมีเกษตรกรบางรายที่ยังคงมีปญหาและควรที่ตองปรับปรุงสภาพ
ของดินในการปลูกขาวเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวซึ่งไดแก 

1. ความเปนกรดเปนดาง  ในดินที่ตํ่ากวา 5.5 ซึ่งพบในเกษตรกร 11 ราย และควรจะ
ปรับปรุงดินโดยการใชปูนขาวเพื่อยกระดับ pHใหสูงขึ้นเล็กนอย (pH ไมเกิน 6.5) 
เพราะการใสปูนจะชวยเรงปฏิกริยาของจุลินทรียในดินเพื่อการสลายสารประกอบ
อินทรียในนาขาวและปลดปลอยแอมโมเนียมเปนประโยชนตอขาว ทําใหความเปน
ประโยชนของธาตุอาหารในดินดีข้ึน เชนชวยลดการตรึงฟอสฟอรัสโดยเหล็กและ     
อลูมินัมลง นอกจากนี้ยังชวยชลอการสูญเสียธาตุโปแตสเซียมจากการชะลางในดิน
รวนทราย เปนตน 
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2. ปริมาณฟอสฟอรัสในดินที่ตํ่ากวา 10 ppm พบวาเกษตรกรจํานวน 11 ราย (คิดเปน 
50 %) ที่ตองมีการใสปุยฟอสฟอรัสเพิ่มเติมใหแกขาว และในจํานวนพื้นที่เหลานี้พบ
วา มีโปแตสเซียมในพื้นที่เกษตรกรเพียงรายลเดียวเทานั้น ที่มีปริมาณโปแตสเซียมใน
ดินต่ํากวาปริมาณที่เหมาะสม (มากกวา 50 ppm) และควรที่ตองมีการใสปุยโปแตส
เซียมเพิ่มเติม นอกจากการใสปุยฟอสฟอรัสและการใสปูนขาวเพื่อยกระดับ pH ของ
ดินใหสูงขึ้น 

5.2.2 พื้นที่สันทราย 

ลักษณะดินในพื้นที่วิจัยแปลงปลูกขาวของเกษตรกรโดยทั่วไปมีลักษณะเปนดินรวนถึงดินรวนปน
ดินเหนียว มีคา pH เฉลี่ยเทากับ 5.87และเปนดินที่มีปริมาณฟอสฟอรัสคอนขางสูงเฉลี่ย 52 ppm  
ซึ่งพอเพียงตอการปลูกขาว และปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ย 0.08 % แตปริมาณโปแตสเซียมและ
ปริมาณอินทรียวัตถุคอนขางต่ําเฉลี่ย 50 ppm และ1.43 % ตามลําดับ ซึ่งจําเปนตองปรับปรุงหรือ
การใสเพิ่ม ปญหาในพื้นที่เกษตรกรที่ควรปรับปรุงสภาพดินคือ 

1 ความเปนกรดดางของดิน  ที่ตํ่ากวา 5.5 พบในพื้นที่เกษตรกรจํานวน 7 รายและควร
ปรับปรุงดินโดยการใสปูนขาวเพื่อยกระดับ pHใหสูงขึ้น 

2 ปริมาณโปแตสเซียมที่ปริมาณต่ํากวา 50 ppm จํานวน 12 ราย หรือคิดเปน 67 % 
ของเกษตรกรทั้งหมด 

5.2.3 พื้นที่สันกําแพง 

สภาพดินที่ทําการปลูกขาวในพื้นที่เกษตรกรโดยทั่วไปมีลักษณะเปนดินรวนปนดินเหนียว 
คา pH เฉลี่ยคอนขางต่ําเทกับ 5.3 ปริมาณโปแตสเซียมในดินคอนขางสูงเฉลี่ย 96 ppm ปริมาณ
อินทรียวัตถุ 1.56 % และปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ย 0.09 % เปนดินที่มีปญหาการขาดฟอสฟอรัส
โดยมีปริมาณฟอสฟอรัสเฉลี่คอนขางต่ําเฉลี่ย 10 ppm ตองมีการใสปุยฟอสฟอรัสเพิ่มในการปลูก
ขาวและปรับปรุงดานอินทรียวัตถุหรือการใสปูนเพื่อยกระดับ pH ดินใหสูงขึ้น ดินในพื้นที่นี้จัดวามี
ความเหมาะสมตอการปลูกขาวนอยกวาพื้นที่แมแตงและสันทราย ปญหาที่พบในสภาพดินของ
เกษตรกรไดแก 

1 ความเปนกรดเปนดาง บางพื้นที่มี pH ตํ่าเทากับ 4.6 และในพื้นที่ของเกษตรกรต่ํา
กวา 5.5 จํานวน 9 ราย(คิดเปน 75 %) และควรปรับปรุงดินโดยการใชวัสดุปูนเพื่อยก
ระดับpH ใหสูงขึ้น 
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2 ปริมาณฟอสฟอรัสในดินต่ํากวา 10 ppm พบจํานวนเกษตรกร 10 ราย ทีตองปรับปรุง
ดินในการเพิ่มการใสปุยฟอสฟอรัส 

 
 

ตารางที่ 5.2  ลักษณะของดิน ความอุดมสมบูรณของดินและธาตุอาหารหลักกอนการปลูกขาว 

พื้นที่วิจัย OM (%) N(%) P(pp
m) 

K(pp
m) 

sand silt clay Texture 

แมแตง 2.85 0.159 17 122 11.8 33.34 54.86 Clay 
Loam 

สันทราย 1.43 0.079 52 50 53.2 25.24 21.56 Sandy 
Loam 

สันกําแพง 1.55 0.092 10 96 37.93 32.24 29.83 Clay 
Loam 

ที่มา:  ตัวอยางดินในพื้นที่แปลงทดลองของเกษตรกร 

5.3  ฐานความรูของเกษตรกรเกี่ยวกับการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน 

  
 เกษตรกรใชวิธีการในการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินหลากหลายวิธี เชน หวานมูล

สัตว/หรือที่นาเปนทุงเลี้ยงสัตว  ไถกลบวัชพืช เชนหญาปากควาย หญานกเขา หญาหวาย ฯลฯ 
หรือการปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียวฯลฯ หลังนาในพื้นที่มีชลประทาน วัตถุ
ประสงคหลัก คือการสรางรายไดพรอมทั้งการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน 

 การใชปุยพืชสดยังเปนวิทยาการใหมที่แนะนําโดยกรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร 
โดยผานสํานักงานเกษตรอําเภอ เชนถั่วเขียว นําแจกใหกับเกษตรกรตั้งแตป 2541 ในอัตรา 5 กก./
ไร ข้ันตอนบํารุงการใชถั่วเขียวเปนพืชบํารุงดินกอนขาวประกอบดวยไถพรวนที่นา หวานเมล็ด    
ถั่วเขียวตนฤดูฝน เมื่อถั่วเขียวเจริญเติบโตได 45 วัน ทดน้ําเขาแปลงปลูกขาวดวยการทําเทือก โดย
ไมตองไถพรวน พบวาไดผลดีพอสมควร แตเกษตรกรยังคงใชปุยเคมีหวานในฤดูปลูกขาวเชนเดิม 
การใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสด เปนปุยพืชสดชนิดใหมซึ่งเกษตรกรสวนใหญไมเคยมีประสบการณ
มากอนเลย 
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 ขอมูลจากการสัมภาษณตัวอยางเกษตรกรในพื้นที่วิจัยพบวากวารอยละ 60  ของ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการปลูกโสนอัฟริกันเพื่อฟนฟูดินในครั้งนี้ เคยใชวิธีตางๆ เพื่อฟนฟูดิน โดย
ประมาณรอยละ 66.7  ปลูกพืชตระกูลถั่วหลังการปลูกขาว ซึ่งเปนการปลูกเพื่อเก็บผลผลิต
จําหนายแลวไถกลบตนที่เหลือ   รอยละ  21.7  เคยใสปุยคอกหรือมูลสัตว และรอยละ 45.5  ปลูก
พืชบํารุงดินอื่นๆ ซึ่งรวมทั้งโสนอัฟริกันที่เกษตรกรบางรายเคยปลูกมากอน (ตารางที่ 5.3) 

 ตารางที่  5.3   การปฏิบัติในการฟนฟูดินของเกษตรกรกอนเขารวมโครงการปลูกโสนอัฟริกัน (รอยละ)                               

การปฏิบัติ แมแตง 
(n=20) 

สันทราย 
(n=18) 

สันกําแพง 
(n=15) 

รวม 
(n=53) 

ไมเคยปฏิบัติเลย 50 22.2 40 37.7 
เคยปฏิบัติ 50 77.8 60 62.3 
   วิธีที่ปฏิบัติ 
        ใสปุยคอก 
        ปลูกพืชตระกูลถั่ว 
        ปลูกพืชบํารุงดินอื่น 

 
40.0 
60.0 
20.0 

 
57.1 
85.7 
50.0 

 
44.4 
44.4 
66.7 

 
21.7 
66.7 
45.5 

     ที่มา : จากการสัมภาษณ 
     หมายเหตุ  :   วิธีปฏิบัติคิดสัดสวนจากจํานวนผูเคยทํา และเกษตรกรแตละรายตอบไดมากกวา   1   วิธี 

สวนเกษตรกรตัวอยางที่ไมไดปลูกโสนอัฟริกัน  รอยละ  53.3  เคยใชวิธีอ่ืนๆ นอกจากการ
ใสปุยเคมีเพื่อปรับสภาพดินและบํารุงดิน วิธีการที่ใชมากไดแก  การใสปุยคอกประเภทมูลโค มูล
ไก   (รอยละ 59 )  และการปลูกพืชตระกูลถั่วหลังการปลูกขาว (รอยละ 26.7) สําหรับการปลูกพืช
ตระกูลถั่วหลังการปลูกขาวสวนใหญจะปลูกถั่วเหลือง   มีเพียง 1 - 2 ราย ที่ปลูกถั่วเขียวและถั่วดํา   
ทั้งนี้เปนการปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตขายแลวจึงไถกลบลําตน ไมใชปลูกเพื่อบํารุงดินโดย
ตรง สําหรับการปลูกพืชบํารุงดินอื่นโดยตรงไมพบวามีเกษตรกรรายใดเคยปฏิบัติในทั้ง 3 พื้นที่ (ตา
รางที่ 5.4) 

  ตารางที่ 5.4   การปฏิบัติในการฟนฟูดิน ของเกษตรกรที่ไมไดเขารวมโครงการปลูกโสนอัฟริกัน (รอยละ) 

การปฏิบัติ แมแตง 
(n=20) 

สันทราย 
(n=18) 

สันกําแพง 
(n=15) 

รวม 
(n=53) 

  ไมเคยปฏิบัติเลย 40.9 39.1 66.7 46.7 
  เคยปฏิบัติ 59.1 60.9 33.3 53.3 



 
 

 44

     วิธีที่ปฏิบัติ 
            ใสปุยคอก 
            ปลูกพืชตระกูลถั่ว 

 
40.9 
22.7 

 
47.8 
30.4 

 
33.3 
26.7 

 
41.7 
26.7 

  ที่มา : จากการสัมภาษณ   หมายเหตุ :  บางรายเคยปฏิบัติทั้ง 2 วิธี 

 ผลดีที่เกษตรกรเห็นจากการปลูกพืชบํารุงดินและการใสปุยคอกนั้น   เกษตรกรทุกราย
กลาววาทําใหสภาพดินในแปลงรวนซุยขึ้น   มี 11 ราย  หรือรอยละ  18.3  ของเกษตรกรตัวอยาง
ทั้งหมดกลาววาทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึน    และบางรายที่ทําบอยๆ กลาววาชวยลดการใชปุยวิทยา
ศาสตรลง 

5.4    การจัดการปุยเคมีในขาวนาปของเกษตรกร 

เกษตรกรที่เพาะกลาขาวจะใช ยูเรียอัตรา 3-5 กก. ตอแปลงกลา 1 งาน ซึ่งใชสําหรับการ
ปลูกขาว 1 ไร (ปุย 3-5 กก. ตอเมล็ดพันธุขาว 5 กก.) หลังการปกดําดําเกษตรกรทําการหวานปุย
เคมี 2 คร้ัง (ตารางที่ 5.5) 
ตารางที่ 5.5 ตนทุนการใชปุยเคมีปุยเคมีของเกษตรกร (บาท/ไร) 

พื้นที่ หลังปกดํา (วัน) ปุยและอัตรา ราคา (บาท) 
สันทราย 20 16-20-0 25 กก./ไร 170 
 ต้ังทอง 46-0-0 25 กก./ไร 135 
แมแตง 20 16-20-0  20 กก./ไร 136 
 ต้ังทอง 16-20-0 15 กก./ไร 102 
สันกําแพง 30 15-15-15  20 กก./ไร 176 
 ต้ังทอง 16-20-0 20 กก./ไร 140 
ที่มา :  ประชุมกลุมเกษตรกรครั้งที่ 2 สถานีทดลองเขตชลประทาน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร.   

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542 

เกษตรกรในพื้นที่สันทราย ใชปุยไนโตรเจนในอัตราที่สูง 15.5 กก./ไร สําหรับขาวนาป     
ไวแสง แตการใชคร้ังแรกเปนระยะหลังแตกกอ ควรใสระยะแตกกอ คือประมาณ 7-10 วันหลังการ
ปกดํา  
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เกษตรกรในพื้นที่ สันกําแพงใชปุยโปแตสเซียมเกินความจําเปน  เนื่องจากปริมาณ          
โปแตสเซียมในดินสูงถึง 96 สวนตอลาน สวนปุยไนโตรเจนใชในอัตรา 7 กก./ไร ซึ่งเหมาะสม
กับขาวนาปไวแสง แตการหวานปุยครั้งแรกชากวาปกติมาก ควรที่จะใสระยะแตกกอคือระยะ      
7 - 10 วันหลังปกดํา 

ตนทุนในการใชปุยเคมีของพื้นที่ 2 อําเภอ ประกอบดวย คาใชจายสําหรับปุยเคมี ในแปลง
กลา 16 - 27 บาท และในแปลงยายปลูก 305 - 316 บาท รวมคาใชจายสําหนรับปุยเคมี ต้ังแต   
321 - 343 บาท/ไร การพัฒนาเทคโนโลยีปุยพืชสดใหเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดลอมของ
เกษตรกร จําเปนตองกระทําอยางรอบคอบเพื่อใหเกิดผลที่สูงกวาการลงทุนดานปุยเคมีดังกลาว
ขางตน 
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บทที่ 6 
ผลการทดลองโสนอัฟริกัน - ขาวนาปในพื้นที่เกษตรกร 

 
6.1   พัฒนาการและการเจริญเติบโตของโสนในแปลงเกษตรกร 
 

เกษตรกรเริ่มดําเนินการปลูกโสนเดือน พฤษภาคม 2542 และทําการไถกลบในชวง เดือน 
มิถุนายน 2542 ความแปรปรวนของโสนในแปลงเกษตรกร พบวาเกษตรกรหวานโสนชากวา
กําหนด และตองไถแปลงพรอมกับเกษตรกรเพื่อนบาน ทําใหหารเจริญเติบโตของตนโสนไมได
ตามตองการ ซึ่งมีผลใหน้ําหนักแหงชีวมวลของโสนคอนขางต่ํา ในจํานวน 24 ตัวอยางที่สามารถ
เก็บไดมีเพียง 1 ตัวอยางที่ อ.สันทราย และ 1 ตัวอยางที่  1  อ. แมแตง ที่ใหน้ําหนักแหงโสนสูง
กวา 500 กก./ไร (ตารางที่ 6.1) 

ตารางที่ 6.1  การเจริญเติบโตของโสนอัฟริกันใน 3 พื้นที่ของเกษตรกร 

พื้นที่ จํานวนแปลง วันหวานโสน น้ําหนักแหง (กก./ไร) เฉลี่ย 
สันทราย 7 27 พ.ค.-7มิ.ย. 42 128-760 285 
แมแตง 12 4มิ.ย.-9 มิ.ย. 42 24-544 123 
สันกําแพง 5 15 พ.ค.-9มิ.ย.42 32-448 113 

 
 
 
 
 
 

นน.แหงโสนต่ํา
กวา 500 กก./ไร ความงอกโสน 

ไมสมํ่าเสมอ 

ความชื้นในดินไม
สมํ่าเสมอ ไมเตรียมดิน 

อายุโสนต่ํากวา 
55 วัน 

หวานโสนชา 
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 นอกจากนี้ จากการประมวลสาเหตุที่เปนขอจํากัดผลผลิตชีวมวลของโสนอัฟริกันในพื้นที
เกษตรกร พบวามีหลายสาเหตุดังแสดงในรูปภาพที่ 6.1  ปจจัยเหลานี้ประกอบดวยคุณสมบัติทาง
กายภาพของดิน การจัดการ และกระบวนการตัดสินใจการปลูกขาวนาปของเกษตรกรที่ใชน้ําชล
ประทานรวมกัน 
 
6.2   การเจริญเติบโตของขาวนาป 

 
เกษตรกรปกดําขาวนาป สัปดาหแรกของเดือนสิงหาคม ประมาณ 30 วันหลังปลูก พบการ

ระบาดของหอยเชอรี และเพลี้ยกระโดดหลังขาวโดยเฉพาะที่สันทราย แตไดรับความชวยเหลือ
จาก องคการบริหารสวนทองถิ่น และสามารถควบคุมเพลี้ยกระโดดหลังขาวได 

เกษตรกรสังเกตเห็นความแตกตางของการเจริญเติบโตของตนขาวระหวางแปลงที่มีโสน
อัฟริกันเปนปุยพืชสดและแปลงที่ไมมีโสน 

เกษตรกรที่เลือกปลูกขาวคลองหลวง 1 เปนครั้งแรกมีความพอใจกับการเจริญเติบโตของ
ขาว ลําตนและใบของขาวคลองหลวงจะมีลักษณะและสีเขียวเขมกวา และแตกกอรวดเร็วกวาขาว
ขาวดอกมะลิ และกข 6 และแสดงความประสงคที่จะคัดรวงเปนเมล็ดพันธุขยายตอไป 

น้ําหนักแหงของขาวในชวงตั้งทองที่มีการไถกลบโสน ดังตารางที่ 6.2 

ตารางที่ 6.2  น้ําหนักแหงตนขาวที่มีการไถกลบโสนและที่ไมมีโสน (กก./ไร)  ป 2542 

พื้นที่ การจัดการ
โสน 

จํานวนแปลง น้ําหนักแหงโสนเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

น้ําหนักชีวมวลแหง
ขาวระยะตั้งทอง 

สันทราย + 7 286 330 
 - 11  308 

สภาพดิน 
ไมเหมาะสม 

ไถแปลงกอนที่โสนจะ 
เติบโตเต็มที่เนื่องจากตองเตรียม 

ดินพรอมเพื่อนบาน 

รูปภาพที่ 6.1  สาเหตุผลผลิตชีวมวลโสนต่ําในพื้นที่เกษตรกร  
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แมแตง + 12 123 248 
 - 9  214 
สันกําแพง + 5 113 360 
 - 7  307 
ที่มา :  การทดลองในพื้นที่เกษตรกร, 2542 
หมายเหตุ : + = มีการจัดการโสน  -= ไมมีโสน 

 

6.3   ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาว 

การสุมวัดตัวอยางขาวที่ระยะตั้งทอง เพื่อตรวจสอบผลของโสนตอการเจริญเติบโตของตน
ขาวในแปลงเกษตรกรพบวาแปลงขาวที่ไถกลบโสน  โดยทั่วไปจะมีการเจริญเติบโตดีกวาแปลงที่
ไมมีโสน  โดยเฉลี่ยสูงกวา 13 เปอรเซ็นต  (ตารางที่ 6.2) 

         6.3.1  ผลผลิตขาวและลักษณะที่สัมพันธกับผลผลิต 

ตารางที่ 6.3  แสดงลักษณะผลผลิตและลักษณะที่มีผลตอผลผลิตเมล็ดขาว 3 พันธุ จาก 3 
พื้นที่วิจัยจํานวนรวงตอพื้นที่หนึ่งตารางเมตร (จํานวนรวง/ตารางเมตร) ของขาวพันธุคลองหลวง 1 
สูงกวาทุกพันธุ โดยเฉพาะภายใตสภาพความอุดมสมบูรณของดินดี เมื่อไดไถกลบโสนอัฟริกัน 
เฉลี่ย 200 รวง/ตารางเมตร ซึ่งโดยทั่วไป จํานวนรวง/ตารางเมตร ที่ระดับนี้ผลผลิตขาวจะอยูใน    
เกณฑที่ดี แตทั้งนี้ยังคงตองขึ้นอยูกับขนาดของรวง จํานวนเมล็ด/รวง และน้ําหนักเมล็ด 

ผลผลิตเมล็ดขาว 3 พันธุ ภายใตการไถกลบโสนอัฟริกัน พบวาสูงกวาที่ไมไดรับโสน เฉลี่ย
ต้ังแต 12 ถึง 22 เปอรเซ็นต คลองหลวง 1 ใหผลผลิตตางกัน 88 กก./ไร ขาวดอกมะลิใหผลผลิต 
ตางกัน 116 กก./ไร  ในขณะที่ กข 6 ผลผลิตของการใสโสนตางกัน 112 กก./ไร 

6.3.2  ประสิทธิผลของโสนอัฟริกันในพื้นที่วิจัย 

 เกษตรกรที่รวมทดสอบการใชโสนในนาขาวไดแบงพื้นที่สําหรับการใชโสนแตไมใสปุย และ
การใชโสนบวกการใสปุย อาจเกิดจากความไมมั่นใจผลของโสนหรือเพื่อตองหารเพิ่มผลผลิต ใหสูง
กวาการใชโสนอยางเดียว รูปภาพที่ 6.2  6.3 และ 6.4  ไดแสดงความสัมพันธระหวางผลผลิตขาว 
กับการใสปุยและไมใสปุยภายใตการใชโสนเปนปุยพืชสดทุกแปลง 

 อําเภอแมแตง   
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เกษตรกรใชปุยเคมี เพิ่มเติมจากการใชโสนตั้งแต 1.5 ถึง 6.0  กก.N/ไร  ผลผลิตของขาว
พันธุคลองหลวงที่ไมใสปุยเคมี แตใสโสนอยางเดียว เฉลี่ย อยูในชวง 678 กก. ถึง 1114 กก./ไร ซึ่ง
คลอบคลุมความแปรปรวนของผลผลิตขาวที่ใชปุยเคมีและใสโสน การตอบสนองขาวขาวดอกมะลิ 
105 มีรูปแบบความแปรปรวนของผลผลิตที่ใสโสนและใสปุยเคมี สวนขาวกข 6 เกษตรกรที่ทดสอบ
โสนอัฟริกัน  ไดใสปุยเคมีเพิ่มเติมทุกแปลง ผลผลิตเฉลี่ยใกลเคียงกับขาวขาวดอกมะลิ 105 

 

 

 อําเภอสันทราย   

 พื้นที่ทดสอบในอําเภอสันทราย  ไมพบวาการใสปุยเคมีเพิ่มเติม จะใหผลผลิตสูงกวาการ
ใชโสนเพียงอยางเดียว 

 อําเภอสันกําแพง 

 พื้นที่ทดสอบอําเภอสันกําแพง การใสปุยเคมีเพิ่มเติมในแปลงที่มีโสน ใหผลผลิตเมล็ดขาว
ขาวดอกมะลิ 105 สูงกวาในพื้นที่อําเภอแมแตง และสันทราย สําหรับพันธุคลองหลวงซึ่งมีเพียง
หนึ่งตัวอยาง ใหผลผลิตสูงภายใตการใชโสนเพียงอยางเดียว (> 800 กก./ไร)  สวนพันธุ กข6 ภาย
ใตการเพิ่มปุยไนโตรเจนอัตรา 4 กก./ไร ใหผลผลิต 600 กก./ไร  

 เกษตรกรใน 3 พื้นที่ พบวาตนโสนในแปลงทดสอบที่มีการเจริญเติบโตพอสมควร จะชวย
ใหการเจริญเติบโตของตนขาวดีกวาแปลงที่ไมมีโสน และมีผลผลิตขาวสูงกวาเชนเดียวกัน จากการ
สุมเก็บตัวอยางพืชและประเมินผลผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจกับผลของการใชโสนเปนปุยพืช
สด โดยเฉลี่ยทั้งสามพื้นที่ แปลงที่ใชโสนจะใหผลผลิตขาวเพิ่มข้ึน 40 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตาม 
เกษตรกรหลายรายไดหวานปุยเคมีเสริมในแปลงขาว เมื่อเห็นวาตนโสนเจริญเติบโตไมดีเหมือนที่
เห็นในสถานีทดลอง หรือในแปลงเพื่อนเกษตรกร จึงไมกลาที่จะเสี่ยงโดยไมใชปุยเคมี 

 การวิเคราะหการยอมรับโสนของเกษตรกรในโอกาสตอมา พบวาเกษตรกรที่มั่นใจใน
ระบบโสน - ขาว เพราะวาโสนใหผลตอบแทนสูงในแปลงของตน ไมใชเปนเพราะขอมูลจากแปลง
อ่ืน ดังนั้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่โดยทั่วไปจากการวิเคราะหรวมไมจําเปนจะเหมาะสม
ในแปลงของเกษตรกรแตละราย 

 



 
 

 50

 

 

 

 

 

 



 
 

 51

ตารางที่ 6.3  จํานวนรวง  ผลผลิต และดัชนีการเก็บเกี่ยว (harvest index) ของขาวคุณภาพ 3 พันธุ ของเกษตรกรในพื้นที่วิจัย 3 อําเภอ ป 2542 
พันธุขาว การจัดการโสน จํานวนแปลง จํานวนรวง/ตรม ผลผลิตเมล็ดกก/ไร ดัชนีการเก็บเกี่ยว % ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

+ 17 200 815 + 102 0.47 12 หอมคลองหลวง 1 
- 4 172 727 + 159 0.47  
+ 24 171 639 + 69 0.39 22 ขาวดอกมะลิ 105 
- 3 178 523 + 58 0.37  
+ 3 136 670 + 96 0.38 20 กข 6 
- 3 156 558 + 36 0.49  

ที่มา :  การทดลองในพื้นที่เกษตรกร หมายเหตุ : + = มีการจัดการโสน  -= ไมมีโสน 

ตารางที่ 6.4  องคประกอบของผลผลิตขาวแปลงเกษตรกรใน 3 พื้นที่วิจัย ป 2542 
พันธุขาว การจัดการโสน จํานวนแปลง ผลผลิตขาว 

(กก./ไร) 
คาเบี่ยงเบน 

(SD) 
แมแตง + 16 703 107.32 
 - 5 523 58.39 
สันทราย + 16 659 74.94 
 - 2 783 41.96 
สันกําแพง + 8 775 74.17 
 - 3 714 195.06 

ที่มา :  การทดลองในพื้นที่เกษตรกร      หมายเหตุ : + = มีการจัดการโสน  -= ไมมีโสน
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พื้นที่แมแตง 

รูปภาพที่ 6.2  การกระจายของผลผลิตขาวในแปลงที่มีโสนภายใต การใสปุย N ที่ระดับตางๆของเกษตรกร อ. แมแตง 
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   พื้นที่สันกําแพง 
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รูปภาพที่ 6.3  การกระจายของผลผลิตขาวในแปลงที่มีโสนภายใต การใสปุย N ที่ระดับตางๆของเกษตรกร อ. สันกําแพง 
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พื้นที่สันทราย 
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รูปภาพที่ 6.4  การกระจายของผลผลิตขาวในแปลงที่มีโสนภายใต การใสปุย N ที่ระดับตางๆของเกษตรกร อ. สันทราย 
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บทที่ 7 
งานทดลองในสถานีเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรูของเกษตรกร 

งานทดลองเพื่อศึกษาผลของการใชปุยพืชสด โสนอัฟริกันในระบบพืชที่มีขาวเปนพืชหลัก
ไดดําเนินการตอเนื่องเปนปที่ 7 ในโครงการวิจัยนี้ ไดอาศัยงานทดลองดังกลาวเปนแปลงสาธิต 
แลกเปลี่ยนประสบการณ และนําเสนอผลใหกับกลุมเกษตรกรทั้ง 3 อําเภอ ที่รวมในโครงการวิจัย 
ถึงแมสภาพแวดลอมในสถานีทดลองจะแตกตางจากแปลงปลูกของเกษตรกร แตคณะวิจัยไดนํา
เสนอเงื่อนไขของงานทดลอง ขอมูลดานความอุดมสมบูรณของดินการเจริญเติบโตของโสนและ
ขาว พรอมทั้งหลักการและกลไกการทํางานของปุยพืชสดภายใตการปลูกขาวนาดําซึ่งเปนสภาพ
น้ําขัง ทําใหมีสวนชวยใหเกษตรกรเขาใจบทบาทของปุยพืชสด และผลที่คาดวาจะไดรับ นอกจากนี้
ไดใชผลการทดลองระบบโสนในนาขาวที่ดําเนินการอยางตอเนื่องยืนยันผลทางวิชาการอีกดวย 

 
7.1   การจัดตํารับงานทดลอง 

 สภาพดินในสถานีทดลองของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) เปนดินชุดสัน
ทราย  มีลักษณะเปนดินรวนปนทราย ซึ่งมีลักษณะคุณสมบัติทางเคมีดังนี้ pH = 5.45, อินทรีย
วัตถุ (OM) 1.13 % ไนโตรเจน 0.06 % ฟอสฟอรัส 106 ppm และโปแตสเซียม 21 เปอรเซ็นต 

 งานทดลองประกอบดวยองคประกอบหลักสองสวน คือ การจัดการธาตุอาหาร เปนแปลง
หลัก (main plot) และ พันธุขาว เปนแปลงรอง (sub plot) ดังนี้ 

 Main plot 1 : ไมปลูกโสนอัฟริกัน  ไมใสปุย 
     2 : ปลูกโสนอัตรา 3 กก. /ไร  ไมใสปุย 
     3 :     ใสปุย 16-20-0 อัตรา 25 กก. /ไร และ ปุยยูเรีย 10 กก. /ไร 
     4 :     ปลูกโสนอัตรา 3  กก./ไร และใชปุยยูเรีย 10 กก./ไร 

     Subplot : พันธุขาว ไดแก  เหนียวสันปาตอง  กข 6  ขาวดอกมะลิ  105  กข  7        
ชัยนาท1  สุพรรณบุรี 60 และสุพรรณบุรี 90  รวม 8 พันธุ 

7.2  การจัดการโสน 

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2542 หวานเมล็ดโสนลงในแปลง อัตรา 3 กก./ไร เมื่อโสนอายุได 56 
วันจึงทําการไถกลบลงไปในดิน น้ําหนักแหงของโสนตอนไถกลบ เฉลี่ยอยูระหวาง 2.3-5.5 ตัน/
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เฮกตาร ปริมาณไนโตรเจนในตนโสน เฉลี่ย 3.1 % N equivalent เฉลี่ย อยูในชวง 7.1-17 กก./
เฮกตาร 

7.3  การจัดการขาว 

 หวานกลาขาวเดือนมิถุนายน และทําการยายกลาอายุ 25 วัน (กรกฏาคม) ในตํารับที่ใส
ปุยเคมี ไดใสปุยครั้งแรกหลังปกดําอายุ 1 สัปดาหโดยหวานปุยเกรด 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร 
และหวานปุยครั้งที่ 2 เมื่อขาวอายุ 45 วัน เกรด 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร 

7.4  ผลการทดลอง 

 ในฤดูปลูกป 2542 ปริมาณน้ําฝนทั้งป ณ สถานีทดลองศวพก. วัดได 1600 มม. ซึ่งสูงกวา
ปริมาณน้ําในชวง 5 ป ที่ผานมา โดยทั่วไป ปริมาณน้ําฝนของจังหวัดเชียงใหมในป 2542 ไมเปน
อุปสรรคตอการปลูกขาวนาปรูปแบบการกระจายของน้ําฝนเปนลักษณะของภาคเหนือ คือ 
bimodal เพียงแตวาปริมาณน้ําฝนของตนฤดูจะมากกวาทุกป โดยเฉพะในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะ
ชวยใหเกษตรกรตกกลาไดอยางทั่วถึง ในที่ราบลุมเชียงใหม สวนความเขมแสงคอนขางสูงชวง
เดือน มีนาคม-พฤษภาคม ชวงแสงโดยเฉลี่ยประมาณ 16 เม็กกะจูน/ตารางเมตร ตํ่าที่สุดในเดือน
มิถุนายนซึ่งเปนชวงฤดูฝน (รูปภาพที่ 7.1) อยางไรก็ตาม ความเขมของแสงสะสมในชวงฤดูปลูก 
2542 นอยกวาป2541 ทําใหการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวโดยภาพรวมแลวนอยกวา ป 2541 
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ความเขมแสง ปริมาณน้ําฝน
 

รูปภาพที่ 7.1   ปริมาณน้ําฝน (มม.) และความเขมแสง (Mj /m2 )  ป 2542 
ที่มา :   สถานีวิจัยเขตชลประทาน ศวพก.  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 ลักษณะผลผลิตขาวในฤดูปลูก 2542 พอจะแบงแยกออกเปน 2 กลุมไดแก กลุมพันธุขาว
ด้ังเดิม ทั้งที่เปนขาวเหนียว เชน เหนียวสันปาตอง  กข 6  และ ขาวเจาคุณภาพ เชน กข 15  ขาว
ดอกมะลิ 105  ซึ่งใหผลผลิตเฉลี่ย 606, 615, 649  และ 660 กก./ไร  ตามลําดับ  และกลุมพันธุ
ขาวสมัยใหมไมไวแสง และตอบสนองตอปุย ไดแก กข 7   ชัยนาท  สุพรรณบุรี 60  และ สุพรรณบุรี 
90  ซึ่งใหผลผลิตเฉลี่ย 745,  757,  780 และ 789 กก./ไร ตามลําดับ 

 สําหรับการจัดการธาตุอาหาร โดยใชปุยพืชสด และปุยเคมี พบวา การจัดการธาตุอาหาร
วิธีตางๆใหผลผลิตขาวสูงกวาแปลงที่ไมมีการใสปุยเคมี และปุยพืชสด การใชโสนอัฟริกันเปนปุย
พืชสดใหผลผลิตขาวเฉลี่ยสูงกวาแปลงไมใชอะไร 30 เปอรเซ็นต  ในขณะที่การใชปุยเคมีตามคํา
แนะนําของกรมวิชาการเกษตรใหผลผลิตสูงกวาแปลงไมใชอะไรเพียง 17 เปอรเซ็นต การผสม
ผสานปุยพืชสดและยูเรียใหผลผลิตขาวเฉลี่ยสูงขึ้น 25 เปอรเซ็นต 
 
ตารางที่ 7.1 ผลผลิตเมล็ดของขาวพันธุตางๆที่ไดรับการจัดการธาตุอาหารวิธีตางๆในสถานีทดลอง ศวพก. 2542 

พันธุ ไมมีโสนไมมีปุย โสน ปุย 16-20-0 + ยูเรีย โสน + ยูเรีย เฉล่ีย SD 
เหนียวสันปาตอง 522 649 596 657 606 62 
กข 6 540 615 634 674 615 56 
กข 15 571 693 623 710 649 64 
ขาวดอกมะลิ 105 551 738 650 703 660 81 
กข 7 611 811 718 842 745 104 
ชัยนาท 1 602 825 738 864 757 116 
สุพรรณบุรี 60 621 872 755 875 780 120 
สุพรรณบุรี 90 642 881 753 879 789 115 

คาเฉลี่ย 583 761 683 729   
SD 43 102 64 93   
% ผลผลิตเพิ่มขึ้น 0 30 17 25   

ที่มา :    สถานีวิจัยเขตชลประทาน ศวพก.  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 ขอมูลของสถานีทดลองไดชี้ใหเห็นวา ในสภาพการเจริญเติบโตที่เหมาะสม โสนอัฟริกัน
สามารถสรางน้ําหนักแหงชีวมวล เฉลี่ย 3.0 ตัน /เฮกตาร หรือ 500 กก./ไร ในระยะเวลาเพียง 55-
60 วัน และสามารถสงผลใหผลผลิตขาวไดสูงถึง 700 กก./ไร โดยไมจําเปนตองใชปุยเคมี  ขอมูล
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วิจัยและปฏิบัติในพื้นที่มีสวนชวยใหเกษตรกรไดเขาใจสมบูรณยิ่งขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของปุยพืชสด
ในการฟนฟูความอุดมสมบรณของดิน และรักษาระดับหรือปรับปรุงผลผลิตขาวนาป 

 นอกจากนี้ พันธุขาวที่ใชในการทดลอง สวนใหญเกษตรกรมีความคุนเคย เชน เหนียวสัน
ปาตอง กข6  กข15  ขาวดอกมะลิ 105  และ กข 7  ซึ่งเปนพันธุขาวนิยมปลูกกันอยางแพหลาย 
โดยเฉพาะ กข 6  และ ขาวดอกมะลิ 105  สําหรับพันธุสมัยใหมที่ใหผลผลิตสูงและปลูกกันอยาง
แพรหลายในภาคกลาง และภาคเหนือตอนลาง เชน สุพรรณบุรี 60  สุพรรณบุรี 90  และ ชัยนาท 1  
ยังคงเปนพันธุใหมสําหรับเกษตรกร  บางรายเคยรับทราบเกี่ยวกับพันธุ สุพรรณบุรี 60 และ  
สุพรรณบุรี 90  แตไมไดปลูกอยางตอเนื่อง สําหรับ ชัยนาท 1 เปนพันธุพาณิชยที่สําคัญของภาค
เหนือตอนลาง โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการชลประทานนเรศวรในเขตพิษณุโลก ปจจุบันยังไมเปนที่
รูจักของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา 

 สําหรับขาวคุณภาพพันธุหอมคลองหลวง 1 ซึ่งเปนขาวพันธุใหมที่สถานีวิจัยขาว กรมวิชา
การเกษตร มีความมุงมั่นที่จะสงเสริมควบคูกับขาวขาวดอกมะลิ 105 โครงการวิจัยไดนําไป
ทดสอบในพื้นที่เกษตรกร แตไมไดบรรจุในชุดงานทดลองระยะยาวนี้ 

 นอกจากการยืนยันผลของโสนอัฟริกัน  และพันธุขาวตางๆแลว เกษตรกรไดมีโอกาสได
เห็นการจัดการดานการปลูกและการดูแลรักษาขาวเพื่อผลผลิตเปนเมล็ดพันธุคัดพันธุหลัก และ
ขยายพันธุ ซึ่งคาดวาจะเปนกิจกรรมหนึ่งของกลุมเกษตรกรในอนาคต 
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บทที่ 8 
เศรษฐกิจการผลิตขาวของเกษตรกร 

  

8.1  พื้นที่ปลูกขาวปการผลิต  2542 

 เกษตรกรตัวอยางทั้งหมด ปลูกขาวในพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 9 ไรตอราย    สูงสุดปลูก  38  
ไรในอําเภอสันกําแพง ตํ่าสุด 1.5 ไร ในอําเภอสันทราย ทั้งนี้เกษตรกรในอําเภอสันกําแพงมีพื้นที่
ปลูกขาวโดยเฉลี่ยสูงกวาเกษตรกรในอําเภอสันทรายและแมแตงประมาณ 5 ไร  เมื่อดูตามกลุมผู
ปลูกและไมปลูกโสนอัฟริกัน  เกษตรกรกลุมที่ปลูกโสนพื้นที่ปลูกขาวเฉลี่ย 10 ไรตอครัวเรือน สูงสุด 
38 ไร  สวนเกษตรกรที่ไมไดปลูกโสนอัฟริกันมีพื้นที่ปลูกขาวโดยเฉลี่ย  7.8  ไรตอครัวเรือน  สูงสุด  
25  ไร  (ตารางที่ 8.1)   

ตารางที่  8.1  พื้นที่ปลูกขาวของเกษตรกรเฉลี่ยตอราย 

ขอมูล อําเภอ  กลุมปลูก/ไมปลูกโสนฯ  รวม 
 แมแตง สันทราย สันกําแพง  ปลูก ไมปลูก   
 (n=42) (n=41) (n=30)  (n=53) (n=60)  (n=113) 

จํานวนเกษตรกร (ราย) 42 41 30  53 60  113 
พื้นที่ปลูกขาว (ไร) 
     เฉล่ีย 
     สูงสุด 
     ต่ําสุด 
     คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
7.9 
25 
2 

5.2 

 
7.4 
21 
1.5 
4.7 

 
12.3 
38 
2.5 
8.4 

  
10.1 
38 
2.5 
7.3 

 
7.8 
25 
1.5 
5.4 

  
8.9 
38 
1.5 
6.3 

ที่มา : จากการสัมภาษณ 
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8.2   พันธุขาวที่เกษตรกรปลูกและผลผลิตที่ได 

 พันธุขาวที่เกษตรกรปลูกมากคือขาวหอมมะลิ  105  และขาวพันธุ  กข.6   สวนพันธุอ่ืนๆมี
ปลูกบางไดแก   ขาวเหนียวพันธุสันปาตอง   กข.10   กข.22  กข.241/  และขาวพันธุคลองหลวงที่
ไดรับแจกจากโครงการฯ ทั้งนี้เกษตรกรที่มีพื้นที่มากพอจะปลูกขาวอยางนอย  2 พันธุ  โดยเลือก
ปลูกขาวหอมมะลิ  105   เพื่อจําหนาย และปลูกขาวพันธุ  กข.6  หรือขาวเหนียวพันธุอ่ืนๆไว
บริโภค  บางรายปลูกขาวหอมมะลิเพื่อจําหนายอยางเดียว จากตารางที่ 8.6 ชี้ใหเห็นวาเกษตรกร
ในอําเภอสันกําแพงซึ่งเกือบทั้งหมดปลูกพืชไดเพียงฤดูเดียว ใชพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิเพื่อ
จําหนายมากกวาปลูกขาวพันธุ  กข. 6 หรือพันธุอ่ืนๆประมาณ  3  เทาตัว ในขณะที่เกษตรกรใน
อําเภอสันทรายมีพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิ  105  เพื่อจําหนายสูงกวาพื้นที่ปลูกขาว กข. 6 และขาว
พันธุอ่ืนๆไมมากนัก สวนในอําเภอแมแตง เกษตรกรสวนใหญใชพื้นที่ปลูกขาวเหนียวพันธุ กข. 6 
และขาวเหนียวพันธุอ่ืนๆ มากกวาการปลูกขาวหอมมะลิ และปลูกในขนาดพื้นที่โดยเฉลี่ยสูงกวา
ขาวหอมมะลิ  105  เมื่อดูตามกลุมผูปลูกและไมปลูกโสน พบวากลุมเกษตรกรที่ไมไดปลูกโสนอัฟริ
กันมีพื้นที่ปลูกขาวแตละพันธสูงกวากลุมผูปลูกโสนเล็กนอย โดยมีพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิมากที่สุด
เชนเดียวกัน 

 เกษตรกรที่เลือกปลูกขาวหอมมะลิเพื่อจําหนายทั้ง 3 พื้นที่ ใหเหตุผลที่เลือกปลูกเพราะ  
ราคาดี   ตลาดตองการ  สามารถขายในรูปขาวเปลือกไดงาย สําหรับขาวเหนียวพันธุ กข. 6 
และขาวเหนียวพันธุอ่ืนๆเกษตรกรจะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก ถาปใดมีผลผลิต
เหลือจึงขาย ซึ่งมีทั้งขายในรูปขาวเปลือกและสีขายในรูปขาวสารใหกับเพื่อนบาน โดยจะพบ
มากในอําเภอแมแตง ที่เกษตรกรมีพื้นที่ถือครองและพื้นที่ปลูกขาวนอยกวาในอําเภอสันกําแพง
และอําเภอสันทราย สําหรับเหตุผลที่เกษตรกรเลือกปลูกขาวพันธุ กข.6 เพื่อบริโภคมากกวาพันธุ
อ่ืนๆ คือ   รสชาติอรอย  ผลผลิตสูง  และถามีผลผลิตเหลือก็สามารถจําหนายไดงายแมวาราคาจะ
ถูกกวาขาวหอมมะลิ 105  

 สําหรับผลผลิตขาวที่ได เฉลี่ยทั้งสามพื้นที่ เทากับ 655 กก./ไร สําหรับขาวหอมมะลิ  และ 
612 กิโลกรัม/ไร สําหรับขาว กข. 6 โดยเกษตรกรในอําเภอสันกําแพงและอําเภอสันทรายไดผล

                                                           
1/ กข 22 และ กข 24 ไมมีในทะเบียนพันธุขาวที่สงเสริมหรือแนะนําของกรมวิชาการเกษตรเขาใจวาเปน กข2 และ กข4 ซ่ึงเปนพันธุ
ขาวเหนียวที่สงเสริมต้ังแตป 2512 และ 2516 ปจจุบัน กรมวิชาการเกษตรไมไดผลิตเมล็ดพันธุหลัก  กข 2 ตานทานโรคใบจุด         
สีน้ําตาล และเพลี้ยจ๊ักจ่ันสีเขียวปานกลาง สวน กข4 ตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
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ผลิตขาวหอมมะลิเฉลี่ยประมาณ 675 กก./ไร เทากัน สูงกวาผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรในอําเภอ
แมแตง ที่ได  575 กก./ไร สวนขาวพันธุ กข. 6 เกษตรกรในอําเภอสันกําแพงไดเฉลี่ย 665 กก./ไร 
อําเภอสันทรายได 626 กก./ไร และอําเภอแมแตงได 576  กก./ไร  และเมื่อเปรียบเทียบกลุมผูปลูก
และไมปลูกโสนอัฟริกัน พบวากลุมผูปลูกโสนอัฟริกันไดผลผลิตขาวทั้ง 2 พันธุ เฉลี่ยสูงกวากลุมที่
ไมปลูกโสน  (ทั้งนี้รวมพื้นที่ที่ไมไดปลูกโสนดวย)  

8.3   การใชปุยเคมีและตนทุนคาปุยเคมีในการผลิตขาว 

 เกษตรกรจํานวน 106 ราย หรือรอยละ  93.8  ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด ใสปุยเคมีใน
การปลูกขาว ชนิดปุยที่ใชมากที่สุดคือ  16-20-0   รองลงมาเปนปุยยูเรีย   46-0-0   และ   15-15-
15จํานวนครั้งที่ใส 1 - 2 คร้ัง โดยใสในชวงที่ขาวแตกกอและตั้งทองมากที่สุด อัตราปุยที่ใชรวมทุก
ชนิดเฉลี่ย  24.6  กก./ไร   สูงสุด  66.7  กก./ไรในอําเภอสันทราย   ตํ่าสุด 5 กก./ไร ในอําเภอสัน
กําแพง ทั้งนี้มีเกษตรกรในอําเภอแมแตง  5  ราย จาก  42  ราย ไมใสปุยเคมีในการปลูกขาว เนื่อง
จากเกษตรกรปลูกยาสูบและพืชผักอื่นๆหลังการปลูกขาวซึ่งไดใสปุยเคมีมากแลว จึงไมไดใสซ้ําใน
นาขาวอีก  สําหรับอัตราที่ใสโดยเฉลี่ยในอําเภอแมแตงก็จะนอยกวาเกษตรกรในอําเภออื่นๆ   และ
เมื่อดูตามกลุมผูปลูกและไมปลูกโสนฯ  พบวาอัตราการใสปุยจะเทากัน คือประมาณ 25  กก./ไร 
(ตารางที่  8.2) 

ตารางที่  8.2  พื้นที่ปลูกขาวพันธุตางๆ   จํานวนผูปลูกและผลผลิตที่ได 
ขอมูล อําเภอ  กลุมปลูก/ไมปลูกโสนฯ  รวม 

 แมแตง สันทราย สันกําแพง  ปลูก ไมปลูก   
 (n=42) (n=41) (n=30)  (n=53) (n=60)  (n=113) 

จํานวนผูปลูกขาวหอมมะล(ิราย) 
    พื้นที่ปลูกเฉลี่ย (ไร) 
    ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) 

11 
2.5 
575 

26 
5.1 
675 

16 
13.7 
677 

 34 
6.7 
671 

19 
8.2 
629 

 53 
7.2 
655 

         
จํานวนผูปลูกขาว กข. 6(ราย) 
   พื้นที่ปลูกเฉลี่ย (ไร) 
   ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) 

37 
6.4 
576 

27 
3.8 
626 

18 
4.5 
665 

 41 
4.9 
640 

41 
5.3 
586 

 83 
5.1 
612 

         
จํานวนผูปลูกขาวพันธุอื่นๆ(ราย) 
   พื้นที่ปลูกเฉลี่ย (ไร) 
   ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) 

16 
3.7 
568 

17 
3.6 
541 

9 
5.8 
440 

 24 
3.8 
623 

18 
4.6 
470 

 42 
4.1 
532 
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ที่มา : จากการสัมภาษณ 

 

 

   ตารางที่   8.3  การใชปุยเคมีในนาขาวของเกษตรกร ปการผลิต 2542 

ขอมูล อําเภอ  กลุมปลูก/ไมปลูกโสนฯ  รวม 
 แมแตง สันทราย สันกําแพง  ปลูก ไมปลูก   
 (n=42) (n=41) (n=30)  (n=53) (n=60)  (n=113) 

จํานวนรายที่ใสปุย(ราย) 37 40 29  50 56  106 
อัตราปุย (กก./ไร) 
     เฉล่ีย 
     สูงสุด 
     ต่ําสุด 
     คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
21.0 
50.0 
7.0 
8.1 

 
27.3 
66.7 
10.0 
13.0 

 
25.5 
58.0 
5.0 
11.3 

  
24.7 
58.0 
5.0 
12.1 

 
24.5 
66.7 
8.75 
10.6 

  
24.6 
66.7 
5.0 
11.3 

    ที่มา : จากการสัมภาษณ 

 การใชปุยเคมีในการปลูกขาว 2 พันธุหลักคือ ขาวหอมมะลิ 105  และขาว กข.6  พบวา 
เกษตรกรตัวอยางทั้ง 3 อําเภอ ใสปุยในการปลูกขาวเฉลี่ย 1-2 คร้ังเหมือนกัน  อัตราปุยที่ใชในขาว
หอมมะลิ 105 เฉลี่ย 24.3 กก./ไร ขาว กข. 6 เฉลี่ย 25.8 กก./ไร  และเมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุม
ที่ปลูกโสนกับกลุมที่ไมไดปลูกโสน พบวาเกษตรกรกลุมที่ปลูกโสนใสปุยเคมีในแปลงที่ปลูกขาว
หอมมะลิเฉลี่ยตางกันเล็กนอย(2  กก./ไร) เกษตรกรที่ไมปลูกโสน   สวนขาว กข.6 ใสปุยเคมีมาก
กวาประมาณ 2.5 กก./ไร   เกษตรกรผูปลูกสวนใหญอยูในอําเภอแมแตง (จํานวนผูไมปลูกโสนมาก
กวาผูปลูกโสน) ที่บางรายไมไดใชปุยเคมีในนาขาว ทําใหปริมาณการใชปุยโดยเฉลี่ยนอยกวากลุม
ผูปลูกโสนเล็กนอย  และเมื่อเปรียบเทียบการใชปุยเคมีของเกษตรกรกับผลผลิตขาวที่ไดรับ ซึ่งพบ
วาเกษตรกรในอําเภอสันกําแพง มีอัตราการใชปุยเคมีในการปลูกขาวหอมมะลินอยที่สุดและผล
ผลิตขาวเฉลี่ยสูงที่สุด  สวนอําเภอสันทรายและอําเภอแมแตงมีการใชปุยเคมีในอัตราที่สูงกวาสัน
กําแพง  ขาวพันธุ กข. 6  เกษตรกรในอําเภอสันทรายจะใชปุยเคมีมากกวาอําเภอสันกําแพง และ
ในอําเภอแมแตงใชปุยเคมีในการปลูกขาวพันธุ กข. 6 นอยกวาทุกพื้นที่  

 สําหรับตนทุนการใชปุยเคมีในการผลิตขาวหอมมะลิและขาว กข. 6 ของเกษตรกร  
คํานวณจากอัตราปุยเคมีที่เกษตรกรใชแตละชนิด คูณดวยราคาปุยเคมีชนิดนั้นๆในแตละพื้นที่ พบ
วา ตนทุนการใชปุยเคมีในขาวหอมมะลิ อยูระหวาง 170 – 180 บาท/ไร ใกลเคียงกันทั้ง 3 พื้นที่ 
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และทั้งในกลุมผูปลูกและไมปลูกโสนอัฟริกัน  สวนตนทุนการใชปุยเคมีในการผลิตขาว กข. 6 
กระจายแตกตางกันระหวาง 150 – 215 บาท/ไร  โดยเกษตรกรในอําเภอสันทรายและสันกําแพงมี
ตนทุนคาปุยเคมีสูงกวาเกษตรกรในอําเภอแมแตง และในกลุมผูปลูกโสนอัฟริกันสูงกวาในกลุมที่ไม
ปลูกโสนอัฟริกัน  (ตารางที่ 8.4) 

 สําหรับหลักเกณฑในการเลือกใชชนิดปุยของเกษตรกร สวนใหญคือประมาณรอยละ 82.3 
ระบุวา ใชปุยเคมีชนิดเดิม (สูตรเดิม) มาตลอดในการปลูกขาว มีเพียงรอยละ  17.7  เทานั้น ที่ได
เปลี่ยนสูตรปุยในการผลิตบาง  สูตรปุยที่เกษตรกรสวนใหญใช ไดแก  16-20-0    15-15-15   และ
ปุยยูเรีย 46-0-0 สวนอัตราการใชในแตละฤดูการผลิต โดยปกติจะใชในอัตราเทาๆกัน มีบางบางป
อาจใชเพิ่มข้ึนหรือลดลงเล็กนอยขึ้นอยูกับสภาพของขาวที่ปลูก และเงินทุนที่มีในแตละป  ซึ่งจาก
ชนิดและปริมาณปุยที่เกษตรกรใชขางตน เมื่อแยกดูตามธาตุอาหารปุยที่เกษตรกรใสในนาขาว พบ
วา เกษตรกรผูปลูกขาวหอมมะลิใสปุยไนโตรเจนเฉลี่ย  5.1  กก./ไร   ปุยฟอสฟอรัส   4.5  กก./ไร   
และโปรแตสเซี่ยม  3.9  กก./ไร   โดยเกษตรกรในอําเภอแมแตงจะไมใสปุยโปแตสเซี่ยมในนาขาว
หอมมะลิ  สวนในขาวพันธุ กข.6 เกษตรกรใสปุยไนโตรเจนเฉลี่ย 4.8 กก./ไร   ปุยฟอสฟอรัส   4.6  
กก./ไร   และโปแตสเซี่ยม  3.4  กก./ไร  (ตารางที่ 8.5) 

ตารางที่  8.4   การใชปุยเคมี และตนทุนการใชปุยเคมีของเกษตรกร  จําแนกตามพันธุขาว ป 2542 
ขอมูล อําเภอ  กลุมปลูก/ไมปลูกโสนฯ  รวม 

 แมแตง สันทราย สันกําแพง  ปลูก ไมปลูก   
 (n=42) (n=41) (n=30)  (n=53) (n=60)  (n=113) 

ผูใชปุยในขาวหอมมะลิ  (ราย) 
   อัตราปุยที่ใชเฉล่ีย (กก./ไร) 
       สูงสุด 
       ต่ําสุด 
  ตนทุนการใชปุยเคมี (บาท/ไร) 

9 
25.9 
50 
10 

182 

25 
24.5 
67 
7.5 
169 

16 
23.0 
50 
5 

168 

 31 
23.6 
55 
5 

170 

19 
25.5 
67 
10 
176 

 50 
24.3 
67 
5 

171 

ผูใชปุยกับขาว กข. 6 (ราย) 
     อัตราปุยที่ใชเฉล่ีย  (กก./ไร) 
     สูงสุด 
     ต่ําสุด 
ตนทุนการใชปุยเคมี (บาท/ไร) 

35 
20.4 
50 
10 

143 

26 
31.1 
80 
8 

214 

18 
28.7 
62 
5 

209 

 40 
27.0 
80 
5 

195 

39 
24.5 
68 
7.5 
169 

 79 
25.8 
80 
5 

182 
ที่มา : จากการสัมภาษณ 
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 ตารางที่ 8.5 อัตราการใชปุย N-P-K  ในการผลิตขาวหอมมะลิและ ขาวกข.6 ป 2542       หนวย : กก./ไร 

ขอมูล อําเภอ  กลุมปลูก/ไมปลูกโสนฯ  รวม 
 แมแตง สันทราย สันกําแพง  ปลูก ไมปลูก   

การใชปุยในขาวหอมมะล ิ
               N 
               P 
               K 

(9) 
4.5 
5.8 
- 

(25) 
5.5 
3.9 
5.4 

(16) 
4.8 
5.0 
3.6 

 (31) 
4.5 
4.8 
4.5 

(19) 
6.0 
4.1 
2.6 

 (50) 
5.1 
4.5 
3.9 

การใชปุยในขาว กข.6 
               N 
               P 
               K 

(35) 
3.7 
3.7 
1.6 

(26) 
6.2 
5.2 
5.2 

(18) 
5.0 
5.3 
3.4 

 (40) 
5.2 
4.7 
4.1 

(39) 
4.4 
4.5 
2.1 

 (79) 
4.8 
4.6 
3.4 

  ที่มา : จากการสัมภาษณ 

8.4   รายไดและแหลงรายได 

 เกษตรกรตัวอยางทั้งหมดมีรายไดเฉลี่ยประมาณ  47,000  บาท/ครัวเรือน/ป   โดย
เกษตรกรในอําเภอสันกําแพงมีรายไดสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 62,000 บาท/ป รองลงมาเปนเกษตรกร
ในอําเภอสันทรายเฉลี่ย  51,073   บาท/ป   และเกษตรกรในอําเภอแมแตงเฉลี่ย  32,285  บาท/ป  
เกือบรอยละ 70 เปนรายไดจากการทําฟารมเกษตร โดยแหลงรายไดหลักมาจากการปลูกพืช 
(ประมาณรอยละ 61) โดยเฉพาะเกษตรกรในอําเภอสันทรายมีรายไดจากการปลูกพืชคิดเปน
ประมาณรอยละ  72 ของรายไดทั้งหมด อีกประมาณรอยละ 30 เปนรายไดจากแหลงอื่นนอกฟารม 
ไดแก รายไดจากการรับจางในภาคการเกษตร (รอยละ 7.5)   และประมาณรอยละ  24.6  เปนราย
ไดจากแหลงอื่นๆที่ไมใชการเกษตร เชน จากการคาขาย รับเหมากอสราง  รับจางเย็บปก  และราย
ไดจากบุตรที่ไปทํางานนอกการเกษตร เปนตน สําหรับรายไดจากการเลี้ยงสัตวซึ่งคิดเปนประมาณ 
รอยละ  6.7 เกือบทั้งหมดเปนรายไดของเกษตรกรในอําเภอสันกําแพง ที่บางรายเลี้ยงโคนมดวย 

 เมื่อดูแยกตามกลุมผูปลูกโสนและไมปลูกโสน พบวาเกษตรกรในกลุมผูปลูกโสนมีรายได
โดยเฉลี่ยสูงกวาเกษตรกรกลุมที่ไมไดปลูกโสนคือมีรายได 52,588  บาทและ  42,094  บาท/ครัว
เรือน/ป ตามลําดับ สวนแหลงของรายไดพบวาไมแตกตางกัน 
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ตารางที่  8.6    รายไดและแหลงรายไดของเกษตรกร  ปการผลิต 2542 

ขอมูล อําเภอ  กลุมปลูก/ไมปลูกโสนฯ  รวม 
 แมแตง สันทราย สันกําแพง  ปลูก ไมปลูก   
 (n=42) (n=41) (n=30)  (n=53) (n=60)  (n=113) 

รายได (บาท/ครัวเรือน/ป) 
       เฉล่ีย 
       สูงสุด 
       ต่ําสุด 
       คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
32,285 
84,000 
9,200 
20,152 

 
51,073 

321,000 
10,000 
53,400 

 
62,093 

166,000 
12,000 
46,681 

  
52,588 

321,000 
9,800 
52,733 

 
42,094 

166,000 
9,200 
36,388 

  
47,016 

321,000 
9,200 
44,054 

แหลงรายได (รอยละ) 
       ปลูกพืช 
       เล้ียงสัตว 
       รับจางภาคการเกษตร 
       นอกการเกษตร 

 
59.4 
1.6 
8.5 
30.5 

 
72.2 
0.8 
6.6 
20.4 

 
50.1 
17.0 
7.7 
25.2 

  
61.1 
5.6 
11.5 
21.8 

 
61.3 
7.8 
4.0 
27.1 

  
61.2 
6.7 
7.5 
24.6 

   ที่มา : จากการสัมภาษณ 

8.5    แหลงเงินทุนในการผลิต 

 ในการลงทุนดานการเกษตรแตละป รอยละ 46.0 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดลงทุนทํา
การเกษตรดวยเงินของตนเองอยางเดียว  รอยละ  38.1   ใชทั้งทุนตนเองและเงินกู   และรอยละ  
15.9   ตองกูเงินจากภายนอกมาลงทุนทั้งหมด แหลงเงินกูที่สําคัญคือ   ธกส.  รองลงมาเปนการกู
จาก สหกรณการเกษตร   และมีบางรายที่ไมไดเปนสมาชิก ธกส. หรือสหกรณการเกษตร  จะกูจาก
ญาติพี่นองหรือพอคาปจจัยการผลิตในพื้นที่ (ตารางที่ 8.7) 
 
8.6   มูลคาหนี้สิน 

 เกษตรกรสวนใหญในทั้งสามพื้นที่นอกจากตองกูเงินจากภายนอกมาลงทุนหมุนเวียนใน
การเกษตรแลว บางรายยังกูมาลงทุนระยะยาว เชน ซื้อรถไถ รถยนต รวมทั้งใชจายอื่นๆ ในครอบ
ครัวดวย จากการสัมภาษณถึงจํานวนหนี้สินที่เกษตรกรมีในปการผลิต 2542 พบวา  เกษตรกร  65  
ราย หรือ รอยละ  57.5  ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด มีหนี้สินโดยเฉลี่ย  28,853 บาท  สูงสุด  
203,500  บาท   ตํ่าสุด 1,500 บาท โดยเกษตรกรในอําเภอสันกําแพงมีสัดสวนของจํานวนผูเปน
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หนี้มากที่สุดถึงรอยละ  76.7   สวนในอําเภอสันทรายมีเกษตรกรที่มีหนี้สินเพียงรอยละ   33.3   แต
เมื่อดูมูลคาหนี้สินเฉลี่ย พบวาเกษตรกรในอําเภอสันทรายมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงที่สุด และ
เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมผูปลูกโสนกับกลุมผูไมปลูกโสนพบวา  เกษตรกรในกลุมผูปลูกโสนมี
หนี้สินโดยเฉลี่ยสูงกวากลุมผูปลูกโสนประมาณ 5,000 บาท (ตารางที่ 8.8) 

 ตารางที่ 8.7  แหลงเงินทุนในการผลิตและแหลงเงินกู                                    หนวย  (รอยละ) 

ขอมูล อําเภอ  กลุมปลูก/ไมปลูกโสนฯ  รวม 
 แมแตง สันทราย สันกําแพง  ปลูก ไมปลูก   
 (n=42) (n=41) (n=30)  (n=53) (n=60)  (n=113) 

แหลงเงินทุนการผลิต (รอยละ) 
     ของตนเองทั้งหมด 
     กูบางสวน 
     กูทั้งหมด 

 
45.2 
42.9 
11.9 

 
63.4 
22.0 
14.6 

 
23.3 
53.4 
23.3 

  
43.4 
39.6 
17.0 

 
48.3 
36.7 
15.0 

  
46.0 
15.9 
38.1 

แหลงเงินกูหลัก (รอยละ) 
     ธกส. 
     สหกรณ/กลุมเกษตร 
     พอคา/นายทุน 
     ญาติพี่นอง 

 

78.3 
17.4 

- 
4.3 

 

73.3 
13.3 
6.7 
6.7 

 

78.3 
13.0 

- 
8.3 

  

70.0 
20.0 
3.3 
6.7 

 

83.9 
9.7 
- 

6.5 

  

77.0 
14.8 
1.6 
6.6 

ที่มา : จากการสัมภาษณ 

ตารางที่  8.8    จํานวนหนี้สินของเกษตรกร ปการผลิต 2542 

ขอมูล อําเภอ  กลุมปลูก/ไมปลูกโสนฯ  รวม 
 แมแตง สันทราย สันกําแพง  ปลูก ไมปลูก   
 (n=42) (n=41) (n=30)  (n=53) (n=60)  (n=113) 

จํานวนเกษตรเปนหนี้  (รอยละ) 66.7 33.3 76.7  31.0 34.0  65.0 
มูลคาหนี้สิน  (บาท/ครัวเรือน) 
       เฉล่ีย 
       สูงสุด 
       ต่ําสุด 
       คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
17,535 
50,000 
3,000 

11,811 

 
43,178 
150,000 

1,500 
51,689 

 
33,913 

203,500 
1,500 
41,988 

  
31,548 
150,000 

1,500 
37,720 

 
26,397 

203,500 
5,000 
35,342 

  
28,853 
203,500 

5,000 
36,300 

ที่มา : จากการสัมภาษณ 
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บทที่ 9 
การยอมรับการปลูกโสนในนาขาวของเกษตรกร 

    
 ในสวนนี้เปนขอมูลการปฏิบัติของเกษตรกรที่เขารวมโครงการปลูกโสนบํารุงดิน ทั้งการ
ปลูกโสนและการปลูกขาว ผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งความคิดเห็นของเกษตรกรทั้งที่เขารวมโครงการและ
ที่ไมไดรวมโครงการ ที่มีตอการปลูกโสนอัฟริกัน  

9.1   เหตุผลที่เกษตรกรเขารวมโครงการปลูกโสนบํารุงดิน 

 การนําระบบปลูกโสนอัฟริกัน-ขาวพันธุดีแนะนําสูเกษตรกรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อขยายผลการใชปุยพืชสดบํารุงดินที่ศวพก.ไดดําเนินการทดสอบผลทั้งในสถานีและแปลง
ทดสอบของเกษตรกรมาเปนเวลา 6 ป และไดผลชัดเจน การดําเนินการ ไดสนับสนุนปจจัยการ
ผลิตดังนี้ เมล็ดพันธุโสน เมล็ดขาวพันธุดี และเงินคาเตรียมพื้นที่บางสวนแกเกษตรกรในพื้นที่ 3 
อําเภอดังนั้นเกษตรกรบางรายที่เขารวมโครงการโดยไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อตองการฟนฟูดินจริงๆ 
ซึ่งจากการสัมภาษณพบวารอยละ 53 ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการตองการทดลองปลูกโสนอัฟ
ริกันวามีผลในการฟนฟูดินจริงหรือไม รอยละ 35.8 ตองการลดการใชปุยวิทยาศาสตร และรอยละ 
22.6 เขารวมโครงการเนื่องจากเห็นวามีหนวยงานมาแนะนําสงเสริมในพื้นที่   และปลูกพืชตาม
เพื่อนเกษตรกรในกลุม มีเพียง 3 ราย ที่ใหเหตุผลวาเขารวมโครงการเนื่องจากตองการขาวพันธุดีที่
โครงการแจก จากการสัมภาษณพบวาเกษตรกรสวนใหญเขารวมโครงการเพื่อตองการฟนฟูดิน
ดวยปุยพืชสดจึงไดทดลองปลูกระบบโสนอัฟริกัน-ขาวพันธุดีโดยบางรายไดระบุวาตองการลดการ
ใชปุยเคมี อยางไรก็ตามจากขอมูลการปฏิบัติในการปลูกโสน พบวาเกษตรกรสวนใหญยังใชปุย
เคมีในแปลงที่ปลูกโสนเทาเดิม มีเพียง 2  ราย เทานั้นที่ลดการใชปุยเคมีลง ตามที่จะไดกลาวตอไป  

9.2   พื้นที่ปลูกโสนและการปฏิบัติ 

เกษตรกรที่รวมโครงการปลูกโสนอัฟริกันบํารุงดินในอําเภอสันกําแพงและอําเภอสันทราย
จํานวน  5 ราย และ 5 ราย ตามลําดับ เคยปลูกโสนอัฟริกันมากอนเขารวมโครงการในปนี้ บางราย
ไดขยายพันธุไวเองดวย ทําใหสามารถปลูกโสนในพื้นที่ไดมากกวา 1 ไรโดยพื้นที่ปลูกโสนของ
เกษตรกรในอําเภอสันกําแพงทั้ง 15 ราย เฉลี่ยเทากับ  2.2  ไร/ครัวเรือน อําเภอสันทรายเฉลี่ย  1.6  
ไร/ครัวเรือน สวนในอําเภอแมแตงเกษตรกรที่เขารวมโครงการทุกรายปลูกโสนอัฟริกันเปนปแรกพื้น
ที่ปลูกเฉลี่ยเทากับ  1  ไร   มีบางรายที่ปลูกประมาณ  3  งาน     เกษตรกรรายที่ปลูกโสนมากที่สุด
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ปลูกถึง   8  ไร ในอําเภอสันกําแพง และรายที่ปลูกนอยที่สุดคือประมาณ 1 งาน มี 3 รายในอําเภอ
สันกําแพงเชนเดียวกัน (ตารางที่ 9.1) 
  ตารางที่ 9.1  เหตุผลที่เกษตรกรเขารวมโครงการปลูกโสนบํารุงดิน  หนวย : รอยละ 

เหตุผล แมแตง 
(n=20) 

สันทราย 
(n=18) 

สันกําแพง 
(n=15) 

รวม 
(n=53) 

1.  ตองการทดลองปลูกโสน 25.0 66.7 72.2 52.8 
2.  ตองการลดการใชปุยเคม ี 20.0 40.0 50.0 35.8 
3.  ปลูกตามเพื่อนเกษตรกรในกลุม 5.0 26.7 38.9 22.6 
4.  ปลูกตามคําแนะนําสงเสริม 25.0 13.6 27.8 22.6 
5.  ตองการไดขาวพันธุด ี - 6.7 11.1 5.7 

  ที่มา : จากการสัมภาษณ 

9.3   ตนทุนการปลูกโสนของเกษตรกร 

 สําหรับคาใชจายในการปลูกโสนของเกษตรกรคิดเฉลี่ยตอ 1ไร ในทั้ง 3 อําเภอ เทากับ 
885 บาท/ไร  เปนคาใชจายในการจางไถเตรียมพื้นที่เฉลี่ย 376 บาท/ไร คาแรงงานในการปลูกและ
ดูแลรักษา 62  บาท/ไร  คาน้ํามันในกรณีใชรถไถตนเองประมาณ  44 บาท/ไร และคาจางไถกลบ
อีกประมาณ 403 บาท/ไร  ทั้งนี้ไมรวมคาเมล็ดพันธุโสนที่เกษตรกรไดรับแจกจากโครงการฯ  

ตารางที่  9.2  พื้นที่ปลูกโสนและตนทุนในการปลูกโสนอัฟริกันบํารุงดิน  

 แมแตง 
(n=20) 

สันทราย 
(n=18) 

สันกําแพง 
(n=15) 

รวม 
(n=53) 

พื้นที่ปลูกโสนเฉลี่ย  (ไร) 1.0 1.6 2.2 1.6 
     สูงสุด 1.0 5 8 8 
     ต่ําสุด 0.75 1 0.25 0.25 

ตนทุนการปลูกโสน (บาท/ไร)     
   คาจางไถเตรียมพื้นที่   390 353 387 376 
   คาแรงงานปลูก/ดูแลรักษา 30 90 73 62 
   คาจางไถกลบ 450 361 393 403 
   คาน้ํามันเชื้อเพลิง 49 23 64 44 

           รวม 919 827 917 885 
     ที่มา : จากการสัมภาษณ 

หมายเหตุ  : คาเมล็ดพันธุโสนไมไดนํามาคํานวณตนทุนที่โครงการฯสนับสนุนใหรายละ 3 กก.ๆละ 30 บาท 
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 9.4  พันธุขาวที่เกษตรกรไดรับแจกกับพันธุที่เกษตรกรปลูกในแปลงที่ปลูกโสน 

 เกษตรกรที่สัมภาษณจาก   53  รายไดรับแจกขาวพันธุดีใหปลูกหลังการปลูกโสน พันธุ
ขาวที่แจกใหมีทั้งขาวขาวดอกมะลิ 105 ขาวพันธุคลองหลวง  และขาวพันธุ กข. 6     ทั้งนี้มี
เกษตรกร 1 ราย ที่เขารวมโครงการแลวไมไดนําโสนไปปลูกในพื้นที่นาแตนําไปปลูกในพื้นที่ดอน 
หลังการปลูกโสนเกษตรกรไดปลูกยาสูบตาม สําหรับเกษตรกรที่ปลูกขาวหลังการปลูกโสน ในราย
ที่ไดรับแจกขาวขาวดอกมะลิ  105 จํานวน  23  ราย ตางนําขาวที่ไดรับแจกไปปลูกในพื้นที่ปลูก
โสน สวนเกษตรกรที่ไดรับแจกขาวพันธุคลองหลวงบางรายไมไดนําขาวพันธุที่ไดรับแจกไปปลูก  มี
ที่นําไปปลูกเพียง  14  ราย จาก 23 ราย  โดยเกษตรกรจะปลูกขาวหอมมะลิและขาว กข.  6 แทน
ในพื้นที่ที่ปลูกโสน ทั้งนี้เกษตรกรที่ปลูกขาวหอมมะลิ  105   และขาวพันธุคลองหลวงตางพอใจใน
ขาว  2  พันธุนี้ โดยใหเหตุผลสําหรับขาวหอมมะลิวา   ผลผลิตดี   ตลาดตองการ    สวนขาวคลอง
หลวงพอใจที่ผลผลิตสูง   ขาวเจริญเติบโตดี สามารถนําไปปลูกฤดูนาปรังได มีบางรายที่กลาววา
ขาวพันธุคลองหลวงสุกเร็วกวาขาวพันธุอ่ืนๆทําใหมีปญหาหนูกัดกินผลผลิตลดลงกวาที่ควรจะเปน 

   ตารางที่  9.3   พันธุขาวที่เกษตรกรไดรับแจก และพันธุขาวที่ปลูกจริงในแปลงปลูกโสน 

พันธุขาว แมแตง สันทราย สันกําแพง รวม 
 (n=20) (n=18) (n=12) (n=50) 
พันธุขาวที่ไดรับแจก (ราย)     
   หอมมะลิ  105 9 10 4 23 
 คลองหลวง 11 6 6 23 
 กข. 6 - 2 2 4 
พันธุขาวที่ปลูกในแปลงโสน (ราย)     
 หอมมะลิ  105 9 11 4 24 
 คลองหลวง 7 3 4 14 
 กข. 6 4 4 4 12 
จํานวนเกษตรกรที่ปลูกขาวตามที่ไดรับแจก (ราย) 16 14 10 40 
จํานวนเกษตรกรที่ไมปลูกขาวตามที่ไดรับแจก (ราย) 4 3 2 10 

   ที่มา : จากการสัมภาษณ 
 

9.5   การใชปุยเคมีในแปลงขาวที่ปลูกโสน 
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จากการสอบถามเกษตรกรจํานวน 52 ราย (รวมเกษตรกรที่ไมไดรับแจกขาวจากโครงการ)  
ที่ปลูกขาวในพื้นที่หลังการปลูกโสน เกี่ยวกับการใชปุยเคมีในแปลงดังกลาว พบวา เกษตรกร
จํานวน 2 ราย ในอําเภอสันกําแพง จํานวน 5 ราย ในอําเภอสันทราย และ 6 ราย ในอําเภอแมแตง 
ไมไดใสปุยเคมีในแปลงปลูกขาวหลังการปลูกโสน สําหรับเกษตรกรในอําเภอแมแตง มี 2 ราย ที่
โดยปกติไมไดใสปุยเคมีในนาขาวอยูแลว เนื่องจากเกษตรกรไดปลูกยาสูบในฤดูแลง ซึ่งไดใสปุย
เคมีในอัตราคอนขางสูงจึงไมใสในการปลูกขาวอีก ดังนั้นจึงมี 4 รายที่เปลี่ยนเปนไมไดใสปุยเคมี  
และสําหรับรายที่ใชปุยเคมีในแปลงปลูกโสน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชปุยเคมีในแปลงขาวที่
ปลูกโสนกับแปลงปลูกขาวอื่นๆ ของเกษตรกรในแตละพื้นที่  พบวา มีทั้งที่ใชปุยเคมีในปริมาณลด
ลง  ใชเทาเดิม และใชเพิ่มข้ึน โดยเฉลี่ยเกษตรกรใชปุยเคมีในแปลงปลูกขาวแปลงอื่นๆ เทากับ 
24.3 กก./ไร  สวนในแปลงที่ปลูกโสนเฉลี่ยเฉพาะรายที่ยังใชอยู เทากับ 22.7 กก./ไร ลดลง
ประมาณ 2 กก./ไร  แตถาคิดเฉลี่ยโดยรวมรายที่ไมใชปุยเคมีดวย จะใชเฉลี่ยเทากับ 17.1 กก./ไร  
ลดลงประมาณ 7 กก./ไร (ตารางที่ 9.4) ซึ่งจะเห็นวาโดยเฉลี่ยแลวแมเกษตรกรจะยังใชปุยเคมี แต
ใชในอัตราที่ลดลง 

 ตารางที่ 9.4  การใชปุยเคมีในแปลงปลูกขาว หลังการปลูกโสนอัฟริกัน ปการผลิต 2542 

     การใชปุยเคม ี แมแตง สันทราย สันกําแพง รวม 
 (n=19) (n=18) (n=15) (n=52) 
การใชปุยเคมีในแปลงขาวหลังปลูกโสนอัฟริกัน (รอยละ)     
    ไมใชปุยเคมี  21.1 27.8 13.3 21.2 
    อัตราการใชนอยกวาแปลงอื่น 26.3 33.3 40.0 32.7 
    อัตราการใชไมตางจากแปลงอื่น 31.6 27.8 26.7 28.8 
    อัตราการใชมากกวาแปลงอื่น 21.1 11.1 20.0 17.3 
เปรียบเทียบปริมาณปุยที่ใช (กก./ไร)     
    เฉล่ียในแปลงที่ไมไดปลูกโสน 23.9 22.2 27.4 24.3 
    แปลงที่ปลูกโสน 1/ 22.1 20.6 25.9 22.7 
    แปลงที่ปลูกโสน 2/ 15.1 14.8 22.5 17.1 

ที่มา : จากการสัมภาษณ 
หมายเหตุ : 1/  คิดเฉลี่ยเฉพาะรายที่ยังใชปุย    2/  คิดเฉลี่ยจากจํานวนตัวอยางทั้งหมดในแตละพื้นที ่
 

9.6    ตนทุนและรายไดในการปลูกโสนอัฟริกันบํารุงดิน 
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จากตนทุนการปลูกโสนของเกษตรกรในทั้ง 3 พื้นที่ ที่เฉลี่ยเทากับ 885 บาท/ไร  ถารวม
ราคาเมล็ดพันธุโสนซึ่งคิดเทากับราคาจําหนายของสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม 
เทากับ 30 บาท/กิโลกรัม ปริมาณใชเฉลี่ย 3 กก./ไร รวม 90 บาท/ไร ตนทุนการปลูกโสนเพื่อไถกลบ
บํารุงดินของเกษตรกร จะเทากับ 975 บาท/ไร อยางไรก็ตามสําหรับคาจางแรงงานในการไถกลบ 
โดยปกติเกษตรกรตองไถเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกขาวอยูแลว ดังนั้นในกรณีที่เกษตรกรปลูกโสนและไถ
กลบ เกษตรกรไมตองเสียคาใชจายในการไถเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกขาวอีก  ถาไมนําคาใชจายตัวนี้
มาคิดดวย ตนทุนในการปลูกโสนอัฟริกันของเกษตรกรคิดเฉลี่ยตอไรเทากับ 572 บาท/ไร  ซึ่งผล
จากการที่เกษตรกรปลูกโสนบํารุงดินแมวาเกษตรกรสวนใหญจะยังไมสามารถลดตนทุนจากการใช
ปุยเคมีไดมาก (คิด 2 กก./ไร) แตจากคํายืนยันเบื้องตนของเกษตรกรเกี่ยวกับผลผลิตที่เพิ่มข้ึน
ประมาณรอยละ 20 ของผลผลิตโดยเฉลี่ยในแปลงอื่น ซึ่งถาคิดเทียบกับผลผลิตขาวหอมมะลิที่
เกษตรกรไดรับเฉลี่ย 655  กก./ไรแลว เกษตรกรไดผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนเทากับ 131 กก./ไร  เมื่อ
คูณดวยราคาจําหนายขาวหอมมะลิซึ่งเทากับ 7.00 บาท/กก. (กข. 6 เทากับ 4.7 บาท/กก.)  
เกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มข้ึน เทากับ 917 บาท/ไร รวมตนทุนที่ลดลงจากการใชปุยเคมีไรละ 2 
กก.ๆละ 7 บาท รวม 14 บาท เกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มข้ึนรวม 928 บาท/ไร ฉะนั้นเมื่อหักลบกับคา
ใชจายในการปลูกโสนอัฟริกัน เกษตรกรมีรายไดสุทธิเพิ่มข้ึนจากการปลูกโสนอัฟริกันในครั้งนี้
ประมาณ 359 บาท/ไร  แตถาคิดตนทุนในการไถกลบดวยเกษตรกรจะขาดทุนประมาณ 44 บาท/
ไร (ตารางที่ 9.5) 

9.7    การขยายพันธุโสน 

เกษตรกรจํานวน 16 ราย หรือรอยละ 30.2 ของผูปลูกโสนอัฟริกันทั้งหมด ไดทดลองแยก
เมล็ดพันธุโสนบางสวนไปปลูกเพื่อเก็บเมล็ดไวทําพันธุตามคําแนะนําของโครงการ แยกเปน
เกษตรกรในอําเภอแมแตง 3 ราย สันทราย 8 ราย  และสันกําแพง 5 ราย สําหรับพื้นที่ปลูกสวน
ใหญจะปลูกตามคันนาหรือพื้นที่นาวางบางสวน พื้นที่ปลูกแตละรายจึงไมสารถบอกไดถูกตองแน
นอน ทั้งนี้มีเกษตรกรเพียง 10 ราย ที่เก็บเมล็ดพันธุได  เปนเกษตรกรในอําเภอสันทราย    4   ราย   
ไดผลผลิตเฉล่ีย 15 กก./ราย สูงสุด 60 กก.  ตํ่าสุดประมาณ 2 กก.  เกษตรกรในอําเภอ  สันกําแพง 
5 ราย เฉลี่ยเก็บเมล็ดพันธุได 10 กิโลกรัม  สูงสุด 20 กิโลกรัม ตํ่าสุด 2 กิโลกรัม  สวนเกษตรกรใน
อําเภอแมแตงมีเพียง 1 ราย ที่เก็บเมล็ดพันธุไดประมาณ 3  กิโลกรัม  ที่เหลืออีก 4 ราย ไมสามารถ
เก็บเมล็ดพันธุไดโดยกลาววา เมล็ดลีบ  โดนแมลงกัดกินจนหมด  เปนตน สําหรับเกษตรกรที่เก็บ
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เมล็ดไวทําพันธุทั้ง 10  ราย แสดงใหเห็นถึงความประสงคที่จะปลูกโสนอัฟริกันในการฟนฟูดิน
อยางจริงจัง 

ตารางที่  9.5  เปรียบเทียบผลได และคาใชจายจากการปลูกโสนของเกษตรกร  ปการผลิต 2542 

รายการ กรณีที่ 11/ กรณีที่ 21/ 
1.  คาใชจายที่เพิ่มขึ้น  (บาท/ไร) 975 572 
    คาจางไถเตรียมพื้นที่ 376 376 
    คาเมล็ดพันธุโสน 902/ 902/ 
    คาแรงงานปลูก/ดูแลรักษา 62 62 
    คาจางไถกลบ 403 - 
    คาน้ํามันเชื้อเพลิง 44 44 
2.  รายไดที่เพิ่มจากผลผลิต (บาท/ไร) 917 917 
    ผลผลิตเพิ่มขึ้น (กก./ไร) 131 131 
    ราคาจําหนาย (บาท/กก.) 7.00 7.00 
3. รายไดจากการลดตนทุนการใชปุยเคมี   
    เฉลี่ย 2 กิโลกรัม/ไร ราคา7 บาท 

14 14 

3.  ผลตาง (2)+ (3) – (1) - 44 359 

     ที่มา : จากการสัมภาษณ 
     หมายเหตุ  : 1/  กรณีที่ 1 คิดคาจางไถกลบ   กรณีที่ 2 ไมคิดคาจางไถกลบเนื่องจากโดยปกติเกษตรกร 
                           ตองเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกขาวอยูแลว  

          2/ เกษตรกรไดรับฟรีจากโครงการ 
  

9.8   ขอจํากัดของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

 เกษตรกรจํานวน  5  ราย ที่เขารวมโครงการปลูกโสนอัฟริกันในครั้งนี้มีที่ดินอยูตอนในโดย
มีพื้นที่นาของคนอื่นอยูดานนอก ในการไถเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกโสนเกษตรกรตองรอไถพรอมกับเจา
ของที่ดินรายอื่นๆทําใหเสียโอกาสในการปลูกโสนใหทันชวงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีผลตอ
การตัดสินใจปลูกโสนในปตอไปดวย  ซึ่งเกษตรกรไมมั่นใจวาจะเขารวมโครงการตออีกหรือไม 

 นอกจากนี้เกษตรกรจํานวน  13  ราย  เปนเกษตรกรในอําเภอแมแตง 8  ราย สันทราย 1  
ราย   และสันกําแพง  4  ราย  มีที่ดินเพียงแปลงเดียวเทานั้นที่ใชปลูกโสนได   ถาปใดเกษตรกรนํา
ที่ดินแปลงนี้ไปปลูกพืชอ่ืนกอนการปลูกขาวก็จะไมมีที่สําหรับปลูกโสนตอไป 



 
 

 73

9.9   ความคิดเห็นของเกษตรกรหลังการปลูกโสนบํารุงดิน 

 เมื่อสอบถามเกษตรกรถึงผลดีที่สังเกตไดจากการปลูกโสนบํารุงดินในครั้งนี้ เกษตรกร
เฉลี่ยรอยละ 79 ในทั้ง 3 พื้นที่ กลาววา ทําใหสภาพดินในแปลงปลูกรวนซุยขึ้นกวาเดิม รอยละ 
67.9 กลาววาไดผลผลิตดีกวาแปลงที่ไมไดปลูกโสน  และรอยละ 13.2 กลาววายังไมเห็นการ
เปลี่ยนแปลง   ทั้งนี้เกษตรกรสวนใหญเห็นวา การปลูกโสนทําใหดินรวนซุยขึ้นกวาเดิมเมื่อเปรียบ
เทียบกับพื้นที่ขางเคียงที่ไมไดปลูกโสน 

 สวนผลกระทบดานลบที่เกษตรกรไดรับ   รอยละ 18.9 ในทั้ง 3 พื้นที่กลาววาการปลูกโสน
สรางความยุงยากในการเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกขาวครั้งตอไป รอยละ 5.5 กลาววาทําใหตองเสียแรง
งานและคาใชจายเพิ่มข้ึน และที่เหลือรอยละ  75.5  กลาววาไมไดสรางผลกระทบใดๆ 

  ตารางที่  9.6   ความคิดเห็นของเกษตรกร ผลดีและผลกระทบจากการปลูกโสนบํารุงดิน   

ความคิดเห็น แมแตง 
(n=20) 

สันทราย 
(n=18) 

สันกําแพง 
(n=15) 

รวม 
(n=53) 

ผลด ี     
1.  ไมเห็นการเปลี่ยนแปลง 25.0 11.1 0.0 13.2 
2.  ทําใหสภาพดินในแปลงปลูกดีขึ้น 70.0 88.9 80.0 79.2 
3.  ไดผลผลิตขาวมากขึ้น 55.0 61.1 93.3 67.9 
4.  ประหยัดการใชปุย - 11.1 6.7 5.7 
ผลเสีย     
1.  เสียเวลา แรงงานและคาใชจายในการปลูกโสน 5.6 5.6 13.3 24.5 
2.  สรางความยุงยากในการเตรียมพื้นที่เพื่อปลูก 
       ขาวครั้งตอไป 

20.0 22.2 13.3 18.9 

3.  ไมมีปญหาหรือขอเสียใดๆ 80.0 72.2 73.3 75.5 

   ที่มา : จากการสัมภาษณ 
   หมายเหตุ : เกษตรกรตอบไดมากกวา 1 ขอ  

เมื่อใหเกษตรกรเปรียบเทียบความแตกตางของขาวที่เกษตรกรปลูกในแปลงที่ไดปลูกโสน
มากอน กับขาวพันธุเดียวกันที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่ใกลเคียงที่ไมไดปลูกโสน ในดานการเจริญ
เติบโตของขาวและผลผลิตที่ได เกษตรกรรอยละ 69.8 เห็นวาขาวที่ปลูกในแปลงที่ปลูกโสนโตเร็ว
กวาขาวในแปลงอื่นๆ  มีใบดกเขียวกวาแปลงอื่นๆ    รอยละ 30.2  เห็นวาไมแตกตางจากแปลงอื่น     
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 ในดานผลผลิตที่ได มีเกษตรกรรอยละ 67.9 ที่กลาววาผลผลิตขาวที่ปลูกในแปลงที่ปลูก
โสนสูงกวาผลผลิตในแปลงอื่นนั้น โดยเฉลี่ยสูงกวาประมาณรอยละ 20 แตกตางกันในแตละพื้นที่ 
(ตารางที่ 9.7)  ทั้งนี้เกษตรกรสวนใหญไมไดแยกผลผลิตออกมาชั่งแนนอน เปนเพียงการประมาณ
การเทานั้น   รอยละ  26.4  เห็นวาผลผลิตไมแตกตางจากแปลงอื่น   และรอยละ  5.7  กลาววาได
ผลผลิตนอยกวาแปลงอื่น 

 สําหรับเหตุผลที่เกษตรกรคิดวาทําใหขาวโตเร็วกวาแปลงอื่น รวมทั้งทําใหผลผลิตสูงกวา
แปลงอื่นดวยนั้นจะคลายกันคือ  คิดวาโสนชวยทําใหดินรวนซุยขึ้น  (รอยละ 80.6) เมื่อใสปุยและ
ใหน้ําพืชจะใชประโยชนไดดีข้ึน  รวมทั้งโสนเปนตัวบํารุงดินทําใหดินดีข้ึน (รอยละ 30.6)  มีบาง
รายที่ปลูกขาวพันธุคลองหลวงซึ่งเปนขาวพันธุใหมที่เกษตรกรปลูกเปนครั้งแรกแลวใหผลผลิตสูง
กวาขาวพันธุอ่ืนที่ปลูกในพื้นที่เดียวกันซึ่งเกษตรกรคิดวาเปนเพราะพันธุขาวดี  ในรายที่เห็นวา การ
เจริญเติบโตและผลผลิตของขาวที่ปลูกในแปลงที่ปลูกโสนไมแตกตางจากแปลงอื่นนั้น ใหเหตุผล
วาเปนเพราะโสนเจริญเติบโตไมดี  ตนเล็ก  อายุยังนอย รวมทั้งเปนการปลูกครั้งแรกดวย  ทําใหไม
มีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวที่ได สวนเกษตรกรที่ไดผลผลิตนอยกวาแปลงอื่นๆ
นั้น   สาเหตุเนื่องจากถูกหนูกัดกินขาว โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกขาวพันธุคลองหลวงซึ่งขาวจะสุก
กอนขาวพันธุอ่ืน ทําใหเจอปญหาหนูกัดกิน   รวมทั้งบางรายที่ขาวเปนโรค 
 
  ตารางที่  9.7   ความคิดเห็นตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวในแปลงที่ปลูกโสน 

ความคิดเห็น แมแตง 
(n=20) 

สันทราย 
(n=18) 

สันกําแพง 
(n=15) 

รวม 
(n=53) 

การเจริญเติบโตของขาว (รอยละ) 
     เร็วกวาแปลงอื่น 
     ไมตางจากแปลงอื่น 

 
55.0 
45.0 

 
72.2 
27.8 

 
86.7 
13.3 

 
69.8 
30.2 

ผลผลิตขาวที่ได (รอยละ) 
     สูงกวาแปลงอื่น 
     ไมตางจากแปลงอื่น 
     นอยกวาแปลงอื่น 

 
55.0 
30.0 
15.0 

 
61.1 
38.9 

- 

 
93.3 
6.7 
- 

 
67.9 
26.4 
5.7 

เฉลี่ยผลผลิตสูงกวา (%) 16.8 28.2 16.3 20.1 

   ที่มา : จากการสัมภาษณ 
    หมายเหตุ  :  เกษตรกรในอําเภอสันกําแพง  5  ราย  สันทราย  5  ราย    ปลูกโสนมานานกวา 1 ป  
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 9.10   ความคิดเห็นของเกษตรกรตอการปลูกโสนในปตอๆไป 

 เมื่อสอบถามเกษตรกรถึงแผนการผลิตโสนในปตอๆไป ภายใตเงื่อนไขตางๆกันคือ  ถา
โครงการยังสนับสนุนปจจัยการผลิตเหมือนเดิม คือสนับสนุนทั้งเมล็ดพันธุโสน   เมล็ดพันธุขาว
พันธุดีและเงินบางสวนในการไถเตรียมพื้นที่ ปรากฏวาเกษตรกรทั้ง  15  ราย ในอําเภอสันกําแพง
และ  16  รายเทากันจากอําเภอสันทรายและแมแตงจะปลูกโสนตอไป   ทั้งนี้มี  2   รายในอําเภอ
สันทราย และ  3  ราย ในอําเภอแมแตง ที่ตอบวายังไมแนใจ เนื่องจากตองดูพื้นที่กอนวาจะมีพื้นที่
วางหรือไม และมี 1  ราย ที่กลาววาจะไมปลูกโสนในปตอไปเนื่องจากมีที่ดินจํากัดตองการนําที่ดิน
ไปใชในการปลูกพืชอ่ืน 

 เมื่อต้ังคําถามตอวาถาโครงการไมสนับสนุนเงินและเมล็ดพันธุขาวแตจะสนับสนุนเมล็ด
พันธุโสนใหอยางเดียว   พบวาเกษตรกรในอําเภอสันกําแพงทั้ง  15  ราย ยังยืนยันที่จะปลูกโสน
บํารุงดิน   สวนเกษตรกรในอําเภอสันทรายยืนยันที่จะปลูก 15  ราย  ไมปลูก  2  ราย   ไมแนใจ  1  
ราย     ในขณะที่เกษตรกรในอําเภอแมแตงยืนยันวาจะปลูก  14  ราย  ไมปลูก  1  ราย และไมแน
ใจ  3  รายสุดทายเมื่อสอบถามเกษตรกรทีรวมโครงการวาโครงการไมสามารถสนับสนุนเมล็ดพันธุ
ใหไดในปตอๆไปจะเหลือเกษตรกรจํานวน 33 ราย ที่ยังยืนยันปลูกโสนบํารุงดิน  คือ เกษตรกรใน
อําเภอสันกําแพงและสันทราย จํานวน 12  ราย เทากัน และ  9  ราย ในอําเภอแมแตง ที่เหลือสวน
ใหญไมแนใจวาจะปลูกหรือไม   มีเพียงบางรายที่คิดวาจะไมปลูกตอไป สําหรับเหตุผลที่
เกษตรกรยืนยันที่จะปลูกโสนตอไปคือห็นวาโสนทําใหดินดีข้ึน   (รอยละ 66.7)    ตองการลดตนทุน
การผลิตจากการใชปุยเคมี (รอยละ  42.4)  และคิดวาการปลูกโสนจะชวยทําใหผลผลิตขาวเพิ่มข้ึน 
(รอยละ 21.2) ในบางรายใหเหตุผลวา ตองการทราบผลที่ชัดเจนวาโสนทําใหผลผลิตขาวเพิ่มข้ึน
จริงหรือไมเนื่องจากปจจุบันยังไมเห็นผลที่ชัดเจน สวนเกษตรกรที่ไมมั่นใจวาจะปลูกโสนตอหรือ
ไม และเกษตรกรที่คิดวาจะไมปลูก ใหเหตุผลเหมือนกันคือ   มีที่ดินจํากัด  บางปตองใชที่ดินปลูก
พืชอ่ืนและที่สําคัญเกือบทุกรายมองวาคาใชจายในการจางรถไถพื้นที่เพื่อปลูกโสนแพงทําใหไม
อยากลงทุน 

ในสวนของเกษตรกรที่ยังยืนยันจะปลูกโสนตอไป ทั้งหมด  33  ราย หรือรอยละ  62.3   
ของจํานวนตัวอยางทั้งหมดนั้น  จํานวน  29  ราย คิดวาจะหาพื้นที่ขยายเมล็ดพันธุไวปลูกเอง   
สวนอีก  4   ราย คิดวาจะหาซื้อจากแหลงตางๆ ซึ่งรวมถึงการซื้อจากเพื่อนบานดวย 

 ในกรณีถาเกษตรกรตองซื้อเมล็ดพันธุโสนมาปลูกเอง   จากการสอบถามเกษตรกรทั้งหมด
โดยใชราคาจําหนายของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  6   ซึ่งจําหนายในราคากิโลกรัมละ 30 บาท  
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วาเกษตรกรยินดีที่จะซื้อมาปลูกหรือไม พบวา มีเพียง  25  ราย หรือรอยละ  47.2  ของจํานวนตัว
อยางทั้งหมดที่กลาววายินดีจะซื้อ   ที่เหลือรอยละ  52.8  จะไมซื้อ  ซึ่งในจํานวนนี้มี      

  ตารางที่  9.8   การตัดสินใจปลูกโสนอัฟริกันของเกษตรกรภายใตเงื่อนไขตางๆ 

เงื่อนไข/การตัดสินใจ แมแตง 
(n=20) 

สันทราย 
(n=18) 

สันกําแพง 
(n=15) 

รวม 
(n=53) 

1. สนับสนุนปจจัยเหมือนเดิม (ราย) 
    ปลูก 

           ไมปลูก 
           ไมแนใจ 

 
16 
1 
3 

 
16 
- 
2 

 
15 
- 
- 

 
47 
1 
5 

2. สนับสนุนเฉพาะเมล็ดพันธุโสน (ราย) 
   ปลูก 

          ไมปลูก 
          ไมแนใจ 

 
14 
2 
4 

 
15 
2 
1 

 
15 
- 
- 

 
44 
4 
5 

3. ไมสนับสนุนปจจัยใดๆเลย (ราย) 
  ปลูก 

         ไมปลูก 
         ไมแนใจ 

 
9 
2 
9 

 
12 
2 
4 

 
12 
- 
3 

 
33 
4 
16 

  ที่มา : จากการสัมภาษณ 

   ตารางที่  9.9   แหลงของเมล็ดพันธุที่เกษตรกรคิดวาจะใชปลูก และการตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุ 

การตัดสินใจดานเมล็ดพันธุ แมแตง 
(n=20) 

สันทราย 
(n=18) 

สันกําแพง 
(n=15) 

รวม 
(n=53) 

การตัดสินใจ (ราย) 
    ซื้อจากแหลงตางๆ 
    ขยายพันธุเอง 

 
1 
8 

 
- 

12 

 
3 
9 

 
4 

29 
ถาตองซื้อที่ราคา 30 บาท/กก. 
    ไมซื้อ (ราย) 
    ซื้อถาราคาถูกลง (ราย) 

 
12 
8 

 
9 
9 

 
7 
8 

 
28 
25 

  ที่มา : จากการสัมภาษณ 
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 สําหรับความตองการในการขยายพื้นที่ปลูกโสน   เกษตรกรรอยละ  75.5  ในทั้ง  3  พื้นที่
ตองการขยายพื้นที่ในการปลูกโสนเพิ่ม   โดยเกษตรกรในอําเภอแมแตงมีเพียงรอยละ  55  ที่
ตองการขยายพื้นที่ปลูก  ในขณะที่เกษตรกรในอําเภอสันกําแพงและสันทราย ตองการขยายพื้นที่
ปลูกเพิ่ม รอยละ  87  และ  89  ตามลําดับ 

   ตารางที่  9.10  ความตองการในการขยายพื้นที่ปลูกโสน 

การตัดสินใจ แมแตง 
(n=20) 

สันทราย 
(n=18) 

สันกําแพง 
(n=15) 

รวม 
(n=53) 

ตองการขยายพื้นที ่
ไมตองการขยายพื้นที ่

55.0 
45.0 

88.9 
11.1 

86.7 
13.3 

75.5 
24.5 

  ที่มา : จากการสัมภาษณ 

 จากขอสรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นในการวางแผนการปลูกโสนในปตอๆไป   ความตองการ
ในการขยายพื้นที่ปลูกบวกกับขอมูลการปฏิบัติในการขยายพันธุโสนชี้ใหเห็นวา เกษตรกรในอําเภอ
สันกําแพงและสันทรายมีแนวโนมที่จะใหการยอมรับและนําระบบการปลูกโสนบํารุงดินไปใชมาก
กวาเกษตรกรในอําเภอแมแตง 

9.11   ความคิดเห็นของเกษตรกรที่ไมไดปลูกโสนบํารุงดิน 

 จากเกษตรกรตัวอยางที่ไมไดปลูกโสน จํานวน 60 รายในทั้ง 3 พื้นที่ รอยละ 70  รับทราบ
วามีหนวยงานของรัฐเขามาแนะนําสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่หมูบานของตนปลูกโสนอัฟริกัน
กอนการปลูกขาวเพื่อฟนฟูดินในปที่ผานมา โดยบางรายรับทราบทีหลังเมื่อเห็นเพื่อนบานรายอื่น
ปลูก บางรายรับทราบตั้งแตที่โครงการไดเขาไปติดตอประสานงาน แตไมไดใหความสนใจดวย
สาเหตุตางๆ เชน โครงการเขาไปลาชากลัววาถาปลูกโสนแลวจะปลูกขาวไมทัน บางรายตองใชพื้น
ที่ปลูกพืชอ่ืนในชวงนั้นจึงไมสามารถปลูกโสนได รวมทั้งบางรายที่ไมมั่นใจวาโสนอัฟริกันจะมี
ประโยชนในการฟนฟูดินจริงเนื่องจากไมเคยเห็นมากอนจึงไมกลาปลูกเปนตน สวนอีกรอยละ  30  
ยังไมทราบวาในพื้นที่หมูบานของตนมีเพื่อนเกษตรกรบางรายปลูกโสนบํารุงดิน โดยเกษตรกรบาง
รายกลาววายังไมรูจักโสนอัฟริกันเลย  

 เมื่อสอบถามเกษตรกรถึงความสนใจตอการปลูกโสนอัฟริกันเพื่อฟนฟูดิน ถาโครงการ
มาสนับสนุนเมล็ดพันธุโสนให พบวา เกษตรกรประมาณรอยละ  55 ในทั้ง 3 พื้นที่สนใจที่จะปลูก
ใกลเคียงกัน โดยใหเหตุผลคลายๆกัน คือตองการปรับปรุงดิน ลดการใชปุยเคมี เพิ่มผลผลิตขาว 
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บางรายอยากทดลองปลูกดูวาดีจริงหรือไม  รอยละ  23.3   ไมแนใจวาจะปลูกหรือไม ซึ่งสวนใหญ
จะเปนเกษตรกรหญิงที่ใหเหตุผลวาตองปรึกษาสามีกอน  รวมทั้งบางรายที่ยังไมมั่นใจวาโสนอัฟริ
กันชวยฟนฟูดินจริงจึงอยากดูผลจากการทดลองของเพื่อนบานกอน   และรอยละ  21.7  ตอบวา
ไมปลูก โดยใหเหตุผลวา ไมมีน้ํา  มีที่ดินจํากัดตองใชปลูกพืชชนิดอื่น และมี 3 รายที่กลาววาไม
อยากทําเนื่องจากเห็นเพื่อนบานทําแลวยุงยาก  และไมเชื่อวาโสนจะทําใหผลผลิตขาวเพิ่มได    
(ตารางที่ 9.11) 

       ตารางที่ 9.11  การรับทราบและความสนใจตอการปลูกโสนอัฟริกัน ของเกษตรกรนอกโครงการ 

 แมแตง 
(n=20) 

สันทราย 
(n=18) 

สันกําแพง 
(n=15) 

รวม 
(n=53) 

การรับทราบ (รอยละ) 
       ไมทราบ 
       ทราบ 

 
22.7 
77.3 

 
34.8 
65.2 

 
33.3 
66.7 

 
30 
70 

ความสนใจปลูกถามีการ 
สนับสนุนเมล็ดพันธุ (รอยละ) 
       ไมปลูก 
       สนใจปลูก 
       ไมแนใจ 

 
 

13.6 
50.0 
36.4 

 
 

26.1 
56.5 
17.4 

 
 

26.7 
60.0 
13.0 

 
 

21.7 
55.0 
23.3 

       ที่มา : จากการสัมภาษณ       

9.12  ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบโสนอัฟริกัน-ขาว  

ในการนําระบบโสนอัฟริกัน – ขาวพันธุดี ขยายผลสูเกษตรกรทั้ง 3 พื้นที่คร้ังนี้ ไดทดสอบ
การยอมรับของเกษตรกร ดวยวิธีการดังนี้  

9.12.1  แบบจําลองและตัวแปรที่ใช 

 ในการทดสอบความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ ไดเลือกวิธีการทดสอบโดยใช
แบบจําลอง Logit ซึ่งเปนวิธีที่ไดรับความนิยมและใชกันอยางกวางขวางในการศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีของเกษตรกร เนื่องจากเปนวิธีที่สามารถแกปญหาการทํานายผิดพลาดและจุดออนที่
เกิดขึ้นในการวิเคราะหดวยวิธี อ่ืนๆ ไมวาจะเปนวิธีการทดสอบดวย Rank correlation, Chi-
square หรือการวิเคราะหดวยสมการถดถอยแบบกําลังสองต่ําสุด (Least square) (อารี, 2357)  
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สําหรับแบบจําลองที่ใช  ในการทดสอบการยอมรับของเกษตรกรแตละราย อยูในรูปสม
การเสนตรง เขียนไดดังนี้  

  Yi = b0 + b1Xi1 + b2Xi2 + ………+ bnX1n + ei 

 หรือเขียนในรูปเมตริกซ คือ 

  Yi
*  =   β ‘ Xi  + ei 

  โดยที่   
Yi =  ตัวแปรตามที่แสดงถึงการยอมรับหรือไมยอมรับระบบโสน-ขาว โดยที่ Y = 1 
        สําหรับเกษตรกรรายที่รวมโครงการปลูกโสน (จํานวน 53 ราย)  และ Y = 0  
         สําหรับเกษตรกรที่ไมไดรวมโครงการปลูกโสน (จํานวน 60 ราย)  

    Xi …Xn =  ตัวแปรอิสระ ดานเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรแตละราย 

           eI  =  ตัวแปรคลาดเคลื่อน   

สําหรับตัวแปรอิสระ ในการทดสอบการยอมรับระบบโสน - ขาวพันธุดีของเกษตรกร ไดต้ัง
สมมุติฐานปจจัยที่คาดวานาจะมีผลตอการยอมรับของเกษตรกร ดังนี้ 

1.  ลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกร   :  คาดหวังวาเกษตรกรที่มีที่ดินปลูกขาวเปน
ของตนเองจะยอมรับระบบโสน-ขาว เร็วกวาเกษตรกรที่ตองเชาที่ดินปลูกขาว  

2.  ขนาดพื้นที่ถือครอง  :  คาดหวังวาเกษตรกรที่มีพื้นที่ถือครองเพื่อปลูกขาวมากจะยอม
รับระบบโสน-ขาว ไดเร็วกวา เกษตรกรทีมีพื้นที่ปลูกขาวจํากัด การวิเคราะหใชขอมูลขนาดพื้นที่ถือ
ครองเพื่อการปลูกขาวของเกษตรกร  

3.  ความตองการลดการใชปุยเคมี :  คาดหวังวาเกษตรกรที่ตองการลดการพึ่งพิงปุยเคมี
จะยอมรับระบบโสน-ขาว เร็วกวาเกษตรกรที่ยังตองการใชปุยเคมีในการเพิ่มผลผลิต  

4.  วัตถุประสงคหลักในการปลูกขาว :  คาดหวังวาเกษตรกรที่ปลูกขาวนาปเพื่อจําหนาย
จะยอมรับระบบโสน-ขาว ไดเร็วกวาเกษตรกรที่ปลูกขาวนาปเพื่อบริโภคเปนหลัก 

5.  ลักษณะทางกายภาพของดิน : เกษตรกรที่คิดวาดินในที่นาของตนเสื่อมโทรม จะยอม
รับระบบโสน-ขาว เร็วกวาเกษตรกรที่ยังคิดวาสภาพดินในพื้นที่นายังดี 
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6. ที่ต้ังของพื้นที่ปลูกขาว : เกษตรกรที่มีแปลงปลูกขาวอิสระจากแปลงเพื่อนบานจะมี
โอกาสยอมรับระบบโสน - ขาว เร็วกวาเกษตรกรที่มีแปลงปลูกขาวตองอิงการจัดการของแปลงใกล
เคียง 

7.  จํานวนแรงงานเกษตรในครอบครัว : คาดหวังวาครัวเรือนที่มีแรงงานเกษตรมากกวา 
จะยอมรับระบบโสน - ขาว เร็วกวา 

8.  จํานวนครั้งในการพบปะกับเจาห0นาที่สงเสริมการเกษตรของเกษตรกรในรอบป : คาด
หวังวาครัวเรือนที่มีการพบปะเจาหนาที่การเกษตรมากกวา จะยอมรับระบบโสน - ขาว เร็วกวาครัว
เรือนที่พบปะเจาหนาที่เกษตรนอย 

9.   การมีตําแหนง/สถานะทางสังคมของเกษตรกร  : คาดหวังวาเกษตรกรที่มีตําแหนงทาง
สังคมหรือเกษตรกรที่เปนผูนํา จะยอมรับระบบโสน - ขาว เร็วกวาเกษตรกรทั่วไป 

10. การเปนสมาชิกกลุม/สถาบันการเกษตรของเกษตรกร : คาดหวังวาเกษตรกรที่เปน
สมาชิกสถาบันการเกษตร จะยอมรับระบบโสน - ขาว เร็วกวาเกษตรกรที่ไมเปนสมาชิกสถาบันใด
เลย เนื่องจากความแตกตางในการไดรับขาวสาร และการปฏิบัติตามกัน 

11.  การมีทรัพยสินทางเกษตรบางอยางที่เอื้อตอปลูกโสน  เชน รถแทรกเตอรหรือรถไถ
เดินตาม จะมีผลใหเกษตรยอมรับระบบโสน - ขาว เร็วกวาเกษตรกรที่ไมมีอุปกรณเหลานี้ เนื่อง
จากการปลูกโสน เกษตรกรตองเตรียมพื้นที่และไถกลบโสนดวย 

ขอมูลในแตละตัวแปร ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรทั้งที่รวมโครงการปลูกโสนฯ และไม
เขารวมโครงการ  ลักษณะตัวแปรที่ใชบางตัวเปนตัวแปรหุน (dummy)  ที่มีขอมูลเปน 0 และ 1 
บางตัวแปรเปนขอมูลปริมาณตอเนื่อง ซึ่งตัวแปรที่มีลักษณะเปนตัวแปรหุน ไดแก  

-  การถือครองที่ดิน กําหนดให เทากับ 1 กรณีที่เกษตรกรมีที่นาเปนของตนเอง  และเทา
กับ 0 เมื่อไมมีที่นาเปนของตนเอง 

- ความตองการลดการใชปุยเคมี  กําหนดใหเทากับ 1 กรณีที่เกษตรกรตอบคําถามวา
ตองการลด/เลิกการใชปุยเคมีในนาขาว  และใหเทากับ 0 กรณีที่เกษตรกรตอบวาไมตองการลด 
หรือไมแนใจวาจะลดการใชปุยเคมี  

-  วัตถุประสงคหลักในการปลูกขาว  กําหนดใหเทากับ 1 กรณีที่เกษตรกรใชพื้นที่ในการ
ปลูกขาวเพื่อจําหนายมากกวาพื้นที่การปลูกขาวเพื่อบริโภค และใหเทากับ 0 กรณีตรงกันขาม 
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- ลักษณะทางกายภาพของดิน ใหเทากับ 1 เมื่อเกษตรกรยอมรับวาดินในที่นาของตน
เสื่อมโทรม และเทากับ 0 เมื่อเกษตรกรยังคิดวาสภาพดินในพื้นที่นายังมีคุณภาพดี 

-  ที่ต้ังของพื้นที่ปลูกขาว ใหเทากับ 1 เมื่อเกษตรกรมีแปลงปลูกขาวอิสระจากแปลงเพื่อน
บาน อยางนอย 1 แปลง และเทากับ 0 เมื่อเกษตรกรตอบวาที่ดินทุกแปลงอยูติดกับที่ดินของเพื่อน
บานและตองอิงการจัดการของแปลงใกลเคียง 

-  การมีตําแหนง/สถานะทางสังคมของเกษตรกร  ใหเทากับ 1 เมื่อเกษตรกรมีตําแหนงผู
นําในพื้นที่ ไดแก ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน กรรมการ อบต. หัวหนากลุมหรือตัวแทนกลุมตางๆ
ในพื้นที่  และเทากับ 0 เมื่อเกษตรกรไมมีตําแหนงใดๆ 

สวนตัวแปรที่เหลือ เชน อายุ  ขนาดพื้นที่ถือครอง จํานวนแรงงานครอบครัว จํานวน
จํานวนครั้งในการพบปะกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรของเกษตรกรในรอบป  และจํานวนทรัพย
สินทางเกษตรที่เอื้อตอปลูกโสน  เชน รถแทรกเตอรหรือรถไถเดินตาม  ใชขอมูลปริมาณที่เกษตรกร
แตละรายมีอยู 

9.12.2  ผลการทดสอบ 

ในการประมาณสมการเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชวิธี Maximum likelihood วิเคราะหดวย
โปรแกรมสําเร็จ E-view 3.1 ประเมินคาพารามิเตอรแตละตัวดวย t-test และทดสอบความเหมาะ
สมของแบบจําลองดวย McFadden R2 ผลที่ไดอธิบายในรูปของโอกาสในการที่จะยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกโสน-ขาวพันธุดีของเกษตรกร  

ผลการวิเคราะห พบวา ตัวแปรหลายตัวที่ไดต้ังสมมติฐานไวไมมีผลตอการยอมรับระบบ
โสน-ขาวพันธุดี รวมทั้งมีตัวแปรบางตัวที่คําตอบของเกษตรกรไมแตกตางกัน ดังนั้นจึงไดตัดออก
จากสมการและไดเพิ่มตัวแปรอื่นๆเขาไปทดสอบแทน ดําเนินการทดสอบสมการหลายๆครั้งและ
เลือกสมการที่ใหผลการอธิบายไดดีที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะหที่ได พบวา จากปจจัยดานเศรษฐกิจ
สังคมทั้งหมด จํานวน 8 ปจจัย คือ การเปนเจาของที่นา (0,1) ขนาดของพื้นที่นาปลูกขาว (ไร) 
จํานวนที่นาปลูกขาว (แปลง)  วัตถุประสงคหลักในการปลูกขาวของเกษตรกร (0,1) ความตองการ
ลดการใชปุยเคมีในการปลูกขาว (0,1) การเปนสมาชิกสถาบันการเกษตร (0,1) การมีตําแหนงทาง
สังคมของเกษตรกร (0,1) และจํานวนรถไถ รถแทรกเตอรที่เกษตรกรมี (คัน) สามารถอธิบายการ
ยอมรับระบบโสนอัฟริกัน-ขาวพันธุดีของเกษตรกรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยปจจัยท่ีมีผลตอ
การยอมรับการปลูกโสนอัฟริกันเพื่อฟนฟูดินของเกษตรกร ในครั้งนี้ ไดแก  1) การมีที่นาเปนของ
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ตนเอง  2) ความตองการลดการใชปุยเคมีในการปลูกขาวของเกษตรกร  3) วัตถุประสงคในการ
ปลูกขาวเพื่อจําหนาย 4) การมีตําแนงทางสังคม และ 5) การเปนสมาชิกสถาบันการเกษตรกรของ
หัวหนาครอบครัว  (ตารางที่ 9.12) โดยปจจัยทุกตัวใหผลในทิศทางบวกตรงตามสมมติฐาน  ยก
เวนปจจัยการมีที่นาเปนของตนเองที่ใหผลในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ เกษตรกรที่ไมมีที่นาเปน
ของตนเอง จะใหการยอมรับการปลูกโสนบํารุงดินดีกวาเกษตรกรที่มีที่นาเปนของตนเอง ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะ เกษตรกรที่ไมมีที่ดินปลูกขาวและตองเชาที่นานั้น  เกษตรกรตองนําผลผลิตสวนหนึ่ง
จายเปนคาเชานา ดังนั้นเกษตรกรจึงตองการเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรอาจ
ตองการลดตนทุนการผลิตจากการใชปุยเคมีเพื่อมีรายไดเพิ่มข้ึนในการนําไปจายเปนคาเชาดวย    
 
ตารางที่ 9.12   ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบโสนอัฟริกัน – ขาว โดยใช Logit Model  
                       ทดสอบดวยวิธี MLE 

Variable Coefficient Std. Test Significance 
คาคงที่ : C -5.738588 1.478021 0.0001 
การเปนเจาของที่นา (1,0) -1.418652 0.690671 0.0400 
ขนาดของพื้นที่นาปลูกขาว (ไร) 0.082387 0.072788 0.2577 
จํานวนที่นาปลูกขาว (แปลง) 0.713536 0.794995 0.3694 
วัตถุประสงคในการปลูกขาว (0,1) 1.560504 0.679177 0.0216 
ความตองการลดการใชปุยเคมี (0,1) 3.578659 1.159575 0.0020 
การเปนสมาชิกสถาบัน (0,1) 1.479945 0.782008 0.0584 
การมีตําแหนงทางสังคม (0,1) 1.295238 0.594463 0.0293 
การมีรถไถ แทรกเตอร (จํานวน) 0.690723 0.500127 0.1672 
        Mc Fadden R-squared 0.3289   
        Accuracy of Prediction 74.34 %   

  ที่มา : จากการวิเคราะห 
  หมายเหตุ : Mc Fadden R-squared =   1 -  Log-likelihood 

        Restricted - L 
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บทที่ 10 
บทสรุป 

10.1 สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโดยใชปุยพืชสดเปนสวนหนึ่งของโครงการ
การมีสวนรวมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน 

 ในการศึกษาการใชปุยพืชสดในระบบการผลิตขาว คณะวิจัยไดเลือกโสนอัฟริกัน ซึ่งได
ผานการทดลองยืนยันผลในสถานีทดลองมาแลว เพื่อผลักดันใหเกิดการขยายผลในวงกวาง 

 เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ศึกษายังไมคุนเคยกับโสนอัฟริกัน และไมมีความมั่นใจกับประ
สิทธิผลของโสนอัฟริกันตอการเพิ่มผลผลิตขาว การวิจัยจึงสรางกระบวนการเรียนรูที่ประกอบดวย
กิจกรรมหลัก/บุคคลที่มีสวนผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (key actors) ไดแกเกษตรกรที่เคยมี
ประสบการณกับโสนอัฟริกัน กิจกรรมหลักที่ชวยสนับสนุนการขยายผลของโสนอัฟริกันประกอบ
ดวย 

• การอธิบายผล กลไกของโสนอัฟริกันในการฟนฟุความอุดมสมบูรณของดิน และ
เพิ่มผลผลิตขาวในระบบนาขาวใหกับกลุมเกษตรกรรวมโครงการพรอมทั้งพาชม
แปลงสาธิตในสถานีทดลองและตรวจสอบผลกับเกษตรกรที่เคยมีประสบการณกับ
การปลูกโสนอัฟริกัน 

• งานวิจัยในพื้นที่เกษตรกร โดยเกษตรกรเปนผูดําเนินการ ผานการประชุมรวมกัน
ระหวางนักวิจัยและเกษตรกร พรอมทั้งมีการติดตามผล และเก็บขอมูลตัวอยางพืช
เปนระยะ 

• ดําเนินการทดลองในสถานีทดลอง ควบคูกับงานวิจัยในพื้นที่เกษตรกร เพื่อเสริม
สรางความเขาใจใหกับเกษตรกร 

• การสัมภาษณเกษตรกร ระหวางและหลังฤดูปลูกขาวเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ
การยอมรับ/ไมยอมรับการใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดในระบบนาขาว 

• นําเสนอผลการศึกษาทั้งหมด เพื่อประกอบการตัดสินการขยายผลของเกษตรกร 
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กลุมเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาสรางรายไดจากภาคเกษตรถึง 75 เปอรเซ็นต ในขณะที่รอย
ละ 25 ของรายไดมาจากภายนอกภาคเกษตร ในฤดูนาปทุกครัวเรือนปลูกขาวเพื่อบริโภคและที่มี
พื้นที่เกินพอสําหรับปลูกขาวเพื่อบริโภค จึงปลูกขาวคุณภาพ ขาวดอกมะลิ 105 ไวขาย พื้นที่ปลูก
ขาวเฉลี่ย 8.9 ไร สําหรับการดําเนินงานทางเกษตร รอยละ 46 ของจํานวนเกษตรกรใชทุนของตัว
เอง ที่เหลือตองกูบางสวนหรือกูทั้งหมดโดยมีหนี้สินตั้งแต 1500 – 203,500 บาท 

เกษตรกรใหความสําคัญกับลักษณะคุณภาพของพันธุขาวทั้งเหนียว และขาวเจา ดังนั้นใน
ฤดูนาปสัดสวนของพันธุ กข 6 และขาวดอกมะลิ 105 จึงมากกวาพันธุสมัยใหมหรือพันธุพื้นเมือง
อ่ืนๆ สําหรับการจัดการธาตุอาหาร ปจจุบันใชปุยเคมีตามคําแนะนํา โดยไมมีขอมูลคุณสมบัติของ
ดินประกอบการตัดสินใจการใช 

การเจริญเติบโตของโสนอัฟริกันในพื้นที่เกษตรกร มีความผันแปรสูง เปนผลจากการจัด
การและสภาพแปลงปลูก อยางไรก็ตามในพื้นที่ที่ไดผลดี โสนอัฟริกันจะสงผลใหผลผลิตขาวเพิ่ม
ข้ึนอีก 40 เปอรเซ็นต เกษตรกรใหความสําคัญกับผลที่เกิดขึ้นในแปลงของตน มากกวาผลที่เกิดขึ้น
จากที่อ่ืนหรือแปลงเพื่อนเกษตรกร อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนและติดตามผลรวมกัน 
การศึกษาการยอมรับพบวารอยละ 83 ของจํานวนเกษตรกรมีความประสงคจะใชโสนเปนปุยพืช
สดถาไดรับเมล็ดพันธุ 

สําหรับงานทดลองในสถานี พบวาผลผลิตขาวเฉลี่ยทั้ง 8 พันธุ ในแปลงที่มีโสน จะสูงกวา
แปลงที่ไมมีโสน 30 เปอรเซ็นต ในขณะที่แปลงที่ใสปุยเคมีตามขอแนะนําของกรมวิชาการเกษตร
ใหผลผลิตสูงกวาแปลงที่ไมมีโสนเพียง 17 เปอรเซ็นต ชุดพันธุขาวสมัยใหม เชน กข 7  ชัยนาท 1  
สุพรรณบุรี 60  และ สุพรรณบุรี 90 ใหผลผลิตสูงกวาชุดพันธุขาวคุณภาพ เชน เหนียวสันปาตอง  
กข  6  กข 15  และ ขาวดอกมะลิ 105 โดยเฉลี่ย  21 เปอรเซ็นต 

การวิเคราะหผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจจากขอมูลสัมภาษณเกษตรกร พบวาเกษตรกรมี
รายไดสุทธิเพิ่มข้ึนจากการปลูกขาวโดยมีโสนเปนปุยพืชสด เทากับ 359 บาท/ไร 

ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบโสนอัฟริกัน-ขาวพันธุดี โดยใชแบบ
จําลอง Logit วิเคราะหดวยวิธี Maximum Likelihood พบวา เกษตรกรที่ไมมีที่นาเปนของตนเอง 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ เกษตรกรที่ไมมีที่ดินปลูกขาวและตองเชาที่นานั้น เกษตรกรตองนําผลผลิตสวน
หนึ่งจายเปนคาเชานา ดังนั้นเกษตรกรจึงตองการเพิ่มผลผลิตขาวใหมากขึ้น นอกจากนี้เกษตรกร
อาจตองการลดตนทุนการผลิตจากการใชปุยเคมีเพื่อมีรายไดเพิ่มข้ึนในการนําไปจายเปนคาเชา
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ดวย สวนปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการยอมรับ ไดแก ความตองการลดการใชปุยเคมีในการปลูกขาว
ของเกษตรกร วัตถุประสงคในการปลูกขาวเพื่อจําหนาย การมีตําแหนงทางสังคม และการเปน
สมาชิกสถาบันการเกษตรของเกษตรกร โดยปจจัยทุกตัวใหผลผลิตในทิศทางบวก ทั้งนี้ในกลุมของ
เกษตรกรที่ยอมรับการปลูกโสนในปการผลิต 2542 ดวยกันนั้นพบวา ระดับของการยอมรับยังแตก
ตางกัน กลาวคือ เกษตรกรที่ขยายพื้นที่ปลูกโสนเพื่อเก็บเมล็ดพันธุดวยตนเอง แสดงถึงความ
ตองการ หรือใหการยอมรับระบบโสนอยางแทจริง นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในแปลงโสนที่แตกตาง
กันก็แสดงถึงการยอมรับระบบโสนอยางแทจริง นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในแปลงโสนที่แตกตางกัน
ก็แสดงถึงการยอมรับระบบโสน-ขาวที่แตกตางกันดวย แมจะไมสามารถนํามาวิเคราะหผลการ
ยอมรับไดชัดเจนเนื่องจากเกษตรกรทุกรายตางก็ปลูกโสนเหมือนกัน 

10.2 ส่ิงที่ไดเรียนรู 

1. การติดตามงาน การประชุมกลุม การทัศนะศึกษาพรอมดวยคําชี้แจงที่ชัดเจน 
สรางความเชื่อมั่นใหกับกลุมเกษตรกรและเปนกระบวนการเกิดกลุมที่สําคัญ อยาง
ไรก็ตามทั้งหมดนี้ข้ึนอยูกับฐานความสัมพันธระหวางเกษตรกรภายในกลุม 

2. เทคโนโลยีปุยพืชสด มีสวนสัมพันธกับแกนการผลิตของเกษตรกร ซึ่งในกรณีนี้ คือ
การผลิตขาวเพื่อบริโภคเกษตรกรไมอาจจะลมเหลวหรือสูญเสีย กับการผลิต      
ขาวนาปไดเกษตรกรจึงใหความสําคัญกับเทคโนโลยีที่สามารถสรางความมั่นคงให
กับการผลิตขาวในแปลงของตน 

3. เทคโนโลยีใหม ที่สามารถเชื่อมโยงหรือสานตอกับองคความรูเดิมของเกษตรกรได 
จะมีโอกาสประสานความสําเร็จสูง ในกรณีนี้ คือ เทคโนโลยีปุยพืชสดบํารุงดินซึ่ง
ใชโสนอัฟริกัน และองคความรูเดิมของเกษตรกร คือ ความตระหนักดานบํารุงดิน
เพื่อรักษาระดับผลผลิตขางใหมั่นคง และพอเพียงตอการบริโภคของครัวเรือน 

4. กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมีสวนรวม โดยเริ่มจากปญหาและความ
ตองการของกลุมเกษตรกรพรอมทั้ง คําตอบหรือทางเลือกที่เหมาะสม และสามารถ
นําไปปฏิบัติโดยเกษตรกรได จะชวยใหการพัฒนาเทคโนโลยีสัมฤทธิ์ผลเร็วขึ้น 

5. นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางเกษตร ตองทบทวนและพิจารณาบทบาทของตน
เองในการทํางานรวมกับเกษตรกร ส่ิงที่ทาทาย คือ การประมวลขอมูล สังเคราะห 
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และคัดเลือกผลที่เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อสรางความกระจางและเชื่อม
โยงกับฐานความรูเดิมของเกษตรกร ดังกรณีที่ไดเสนอในขอ (3) 

6. ขอมูลเศรษฐกิจของระบบการผลิต (ตนทุน/กําไร) มีความจําเปนและสําคัญตอการ
ตัดสินใจการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร นอกจากความยากงายของการ
ป ฏิ บั ติ จ ะ เป น ป จ จั ย เส ริ ม ที่ สํ า คั ญ เช น เดี ย วกั น  ก รณี ข า วพั น ธุ ให ม                     
หอมคลองหลวง 1 ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจัดใหอยูในกลุมขาวหอมมะลิ (กลุมขาว
หอมมะลิประกอบดวย พันธุขาวดอกมะลิ 105  กข 15  หอมสุพรรณ และ หอม
คลองหลวง-1) แตราคาที่เกษตรกรไดรับตํ่ากวา ขาวขาวดอกมะลิ 105 (4.0 บาท 
เปรียบเทียบกับ 7.50 บาท/กก.) ถึงแมผลผลิตจะสูงกวา ขาวดอกมะลิ 105 และ
ปลูกเปนขาวนาปรังได ผลการทดสอบเกษตรกรไมยอมรับพันธุดังกลาว และจะไม
ปลูกอีกในป 2543 

10.3   ขอเสนอแนะ กิจกรรมตอเนื่อง 

 การศึกษารวมกับเกษตรกรในการใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดในระบบนาขาว พรอมทั้ง
การเลือกใชพันธุขาวคุณภาพเปนประเด็นเสริมของการทดสอบเพื่อการขยายผลทําใหเกษตรกรมี
การตื่นตัวในดานบํารุงรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดิน ซึ่งเปนฐานหลักของระบบการใช
ประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน ในขณะเดียวกันเกษตรกรมีความตองการที่จะพัฒนากิจการตอเนื่องที่
เกี่ยวกับธุรกิจชุมชน โดยเริ่มจากความถนัดของกลุมเปนจุดเริ่มตน 

• จัดตั้งกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพเพื่อปอนใหชุมชนภายในและภายนอกหมูบาน 
โดยระบบการผลิตเนนการใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสด 

ในขณะนี้ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) ไดมีเมล็ดพันธุคัด และเมล็ด
พันธุหลักของ กลุมขาวดอกมะลิ ซึ่งสามารถเริ่มดําเนินการไดทันทีในฤดูปลูก 2543 
ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ เกษตรกรจะไดยกระดับ ทักษะการผลิตขาวสูงขึ้นอีก 
เนื่องจาก การผลิตเปนเมล็ดพันธุ (seed) จําเปนตองอาศัยความละเอียดในการติด
ตาม และตรวจสอบ ซึ่งศวพก. จะไดจัดฝกอบรมเปนระยะของกระบวนการผลิต 

การจัดสรางเครือขายผูผลิต - ผูใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพโดยประสานกับสํานักงาน
เกษตรจังหวัด/อําเภอ สถานีทดลองขาวสันปาตอง หนวยปองกันและปราบศัตรูพืช 
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จังหวัดเชียงใหม มีความจําเปนเพื่อสนับสนุนทางวิชาการ และการตองการดานตลาด
ของเมล็ดพันธุ 

• จัดตั้งกลุมผลิตเมล็ดพันธุปุยพืชสด เร่ิมจาก โสนอัฟริกัน โดยระยะแรกสําหรับสมาชิก
ในกลุมผลิตเมล็ดพันธุ 

• เสริมกิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาความรูดานศัตรูขาวและการบริหารจัดการเชิงนิเวศวิทยา 
ซึ่งในที่สุดจะนําไปสูการลด และเลิกใชสารเคมีกําจัดศัตรูขาว โดยใหกิจกรรมดังกลาว
ดําเนินการควบคูกับการผลิตเมล็ดพันธุขยาย 

• เชื่อมโยงกิจกรรมของกลุมผลิตเมล็ดพันธุกับศูนยผลิตเมล็ดพันธุชุมชนของกรมสง
เสริมการเกษตร และ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบล โดยเฉพาะขอมูล
เร่ืองการจัดการศัตรูขาวแบบผสมผสาน และการจัดการดานเมล็ดพันธุโดยชุมชน 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวกที่ 1.1  ผลการวิเคราะหตัวอยางดินแปลงปลูกขาวของเกษตรกร  อ.สันทราย  ป 2542 
Lab. 
No. 

ชื่อเกษตรกร หมูที ่ อําเภอ ตําบล PH N O.M. P K 

     (1:1) (%) (ppm) 
737 นายประพันธ   จันทรไส 12 สันทราย ปาไผ 7.11 0.064 1.01 95 85 
738 นายอุทัย   จันทรไส 8 สันทราย ปาไผ 7.02 0.06 1.06 72.46 38 
739  นายบุญศรี   ชํานาญ 12 สันทราย ปาไผ 5.1 0.078 1.46 30.34 22 
740 นายสินธุ   โอชา 12 สันทราย ปาไผ 5.73 0.095 1.78 121.2 119.5 
741 นายอินสม   จันทรงาม 12 สันทราย ปาไผ 6.03 0.062 1.19 34.01 75.5 
742 นายคําจันทร   นาละพระ 12 สันทราย ปาไผ 5.43 0.072 1.38 33.13 46 
743 นายสุบิน   วิริยา 12 สันทราย ปาไผ 5.76 0.07 1.35 30.38 24 
744 นางชุมใจ   ศรีดอนสราง 12 สันทราย ปาไผ 5.44 0.071 1.33 36.13 17 
745 นายวัลย   สําราญ 12 สันทราย ปาไผ 5.79 0.095 1.8 79.21 117.5 
746 นางศรีจันทร   ผลพันธ 12 สันทราย ปาไผ 6.48 0.082 1.54 98.15 55.5 
747 นายวิจิตร   สาลี 12 สันทราย ปาไผ 5.42 0.076 1.5 66.36 48.5 
748 นายปรีชา บุญยศยิ่ง 12 สันทราย ปาไผ 5.91 0.079 1.48 46.86 56.5 
758 นายอาคม  ปนพุฒเชียง 12 สันทราย ปาไผ 6.32 0.09 1.88 32.91 21.5 
759 นายอุนเมือง   นาทิพย 12 สันทราย ปาไผ 6.29 0.068 1.18 33.53 26 
760 นายธนิต   ศรีลาเม 12 สันทราย ปาไผ 5.29 0.102 1.84 34.38 39.5 
761 นายจํานงค   จันทรตา 12 สันทราย ปาไผ 5.43 0.091 1.06 42.31 46.5 
762 นายอินทร   ศรีลาเม 12 สันทราย ปาไผ 5.01 0.073 1.32 35.48 34.5 
763 นายตา   เรือนบุตร 12 สันทราย ปาไผ 6.11 0.087 1.61 19.68 34 
  เฉล่ีย   5.87 0.079 1.43 52.31 50.39 
 
 
 
 
 
 



 
 

 95

ภาคผนวกที่ 1.2  ผลการวิเคราะหตัวอยางดินแปลงปลูกขาวของเกษตรกร  อ. สันกําแพง  ป 2542 

Lab. No. ชื่อเกษตรกร บาน อําเภอ ตําบล pH N O.M. P K 
     (1:1) (%) (ppm) 
786 นายขันธิกุล น้ําจํา สันกําแพง รองวัวแดง 4.75 0.058 1.02 5.06 61.5 
787 นายอินทร น้ําจํา สันกําแพง รองวัวแดง 4.92 0.096 1.78 12.24 112 
788 นายศรีโทน น้ําจํา สันกําแพง รองวัวแดง 5.26 0.095 1.82 3.93 55.5 
749 นายสิงหคํา   ปมปา หนองหอย สันกําแพง บวกคาง 6.66 0.111 1.97 4.89 72.5 
750 นายเสนห   หนองหอย สันกําแพง บวกคาง 6.06 0.089 1.5 40.94 219.5 
751 นายทองคํา หนองหอย สันกําแพง บวกคาง 5.33 0.107 1.87 8.26 58.5 
752 นายคําขา สิทธิคํา บานโปง สันกําแพง บวกคาง 5.7 0.102 1.74 8.2 85 
753 นายแสวง  ฝนเจริญ บานโปง สันกําแพง บวกคาง 5.38 0.096 1.47 6.58 85 
754 นายถาวร เงินคําจันทร บานโปง สันกําแพง บวกคาง 5.45 0.087 1.45 8.46 45 
755 นางศรี   น้ําจํา สันกําแพง รองวัวแดง 4.64 0.088 1.54 3.63 175.5 
756 นายไสว น้ําจํา สันกําแพง รองวัวแดง 4.74 0.088 1.53 3.45 74.5 
757 นายถวิล  ยะวา น้ําจํา สันกําแพง รองวัวแดง 4.69 0.088 1.01 9.79 107.5 
  เฉล่ีย   5.30 0.092 1.56 9.62 96.0 
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ภาคผนวกที่ 1.3  ผลการวิเคราะหตัวอยางดินแปลงปลูกขาวของเกษตรกร  อ. แมแตง  ป 2542 

Lab. No. ชื่อเกษตรกร บาน อําเภอ ตําบล pH N O.M. P K 
     (1:1) (%) (ppm) 
764 ลุงหมื่น   ขันดา บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.47 0.124 2.31 39.14 98.5 
765 นายนิรันดร   ดาเตะ หนองหลม แมแตง ขี้เหล็ก 5.13 0.143 2.41 36.89 148 
766 นายอํานวย   ใจพรม หนองหลม แมแตง ขี้เหล็ก 5.58 0.158 2.83 35.48 173.5 
767 ลุงศักดิ์   บุญแปง บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.96 0.131 2.31 60.35 195.5 
768 นายสมัย   ปนคลอง บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.26 0.144 2.58 3.79 123 
769 นางปราณี   โลงจรูญ บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.68 0.151 2.76 12.03 93 
770 นายอินตา   แสงดวง บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.25 0.153 2.6 3.93 96 
771 นายอินถา   แสงดวง บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.3 0.148 2.7 5.44 127.5 
772 นายปน   ดอกเงิน บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.36 0.175 3.3 13.48 66 
773 นายสมบูรณ   ธรรมม ี บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.27 0.155 3.05 7.49 54 
774 นายจันทร   อาภัย บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.54 0.217 3.78 5.73 171 
775 นายวัน   ชัยศร ี บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.5 0.159 2.74 9.24 105.5 
776 นายมี   สุรินทร บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.15 0.184 3.21 13.41 103 
777 นายบุญธรรม   ธรรมมี บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.17 0.129 2.33 5.34 60 
778 นายวิชิต   รุงโชติ บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.09 0.173 2.96 7.43 127 
779 นายหมื่น   ใจงาม บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.46 0.204 3.54 9.75 131.5 
780 นายณรงค   แสงดาว บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.31 0.209 3.78 14.79 119 
781 นายจํานงค   ลากวง บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.27 0.091 1.61 7.25 29 
782 นายสิงโต   ลากวง บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.74 0.188 3.26 14.48 276.5 
783 นายสมพล อภัย(1) บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 6.07 0.153 2.86 27.18 96 
784 นายสมพล อภัย(2) บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 6.06 0.185 3.32 25.59 137.5 
785 นายจิตร   ธงนาค บวกหมื้อ แมแตง ขี้เหล็ก 5.45 0.129 2.52 10.53 145.5 
  เฉล่ีย   5.46 0.159 2.85 16.76 121.66 
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ภาคผนวกที่ 1.4   ตัวอยางดินที่เก็บในพื้นที่เกษตรกรเพื่อวิเคราะหลักษณะของดิน ป 2542 

จุดที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ sand silt clay textural 
1 แสวง  สันกําแพง 36.4 37.84 25.76 Loam 
2 อินทร  สันกําแพง 36.6 31.64 31.76 Clay loam 
3 ศรีโทน สันกําแพง 40.8 27.24 31.96 Clay loam 
4 สินธิ์ สันทราย 46.4 29.84 23.76 Loam 
5 ประพันธ   สันทราย 60 20.64 19.36 Sandy loam 
6 มี แมแตง 20.4 31.44 48.16 Clay loam 
7 วิชิต แมแตง 3.2 35.24 61.56 Clay loam 
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