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บทคัดยอ 

การใชปุยพืชสดเพื่อทดแทนการใชปุยเคมีและลดตนทุนในขณะเดียวกันรักษาผลผลิตขาวและควมอุดมสมบูรณ
ของดินยังไมเปนที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่ราบลุมเชียงใหมเกษตรกรที่เคยใชปุยพืชสดจากถั่วเขียวและถั่วพุมกอน
ปลูกขาวนาปมักไดผลไมแนนอนในการรักษาผลผลิตขาวงานวิจัยการใชปุยพืชสดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวของ
เกษตรกรมีวัตถุประสงค เพื่อสรางกระบวนการที่ชักนําใหเกษตรกรใชปุยพืชสดรวมกับการผลิตขาวที่สามารถนําไปสูการ
สรางมูลคาเพิ่มคณะวิจัยไดเลือกกลุมเกษตรกรในสามอําเภอของจังหวัดเชียงใหมไดแกสันทราย แมแตง และสันกําแพง ซ่ึง
มีความตองการลดหรือเลิกใชปุยเคมีในนาขาวเพื่อลดตนทุนการผลิต คณะวิจัยไดทําความเขาใจรวมกันกับกลุมเกษตรกร
เกี่ยวกับทางเลือกการใชปุยพืชสดชนิดตางๆ และปุยเคมีในการเพิ่มผลผลิตขาว และไดเลือกโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสด 
เนื่องจากมีผลยืนยันจากงานทดลองระยะยาว (6 ป) ของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม การไถ
กลบโสนอัฟริกันอายุ 55-60 วัน กอนปลูกขาวนาปสามารถเพิ่มผลผลิตขาวสูงกวาที่ไมใชโสนอัฟริกัน 20 เปอรเซ็นต โดย
รักษาระดับผลผลิตเฉลี่ย 700 กก/ไร 

เกษตรกร 3 กลุมรวม 60 ราย ไดทดลองใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดกอนปลูกขาวนาปติดตอกัน 2 ฤดู คือในป 
2542 และ 2543 เกษตรกรแตละรายไดรับเมล็ดโสนอัฟริกัน 3 กก. ซ่ึงเพียงพอสําหรับหวานในพื้นที่ 1 ไร ในปที่ 1 
(2542) เกษตรกรหวานโสนตั้งแต 15 พ.ค. – 9 มิ.ย. ในขณะที่ปที่ 2 (2543) ระยะเวลาที่หวานโสน 8 พ.ค. – 2 มิ.ย. 
เกษตรกรมีความพอใจกับการเจริญเติบโตของโสนอัฟริกันในปที่ 2 มากกวาปที่ 1 สัดสวนของแปลงโสนที่ใหน้ําหนัก
สะสมแหงกอนไถกลบมากกวา 500 กก./ไร สูงถึง 75 เปอรเซ็นต ที่อําเภอสันทราย 40 เปอรเซ็นต ที่อําเภอแมแตง และ 14 
เปอรเซ็นต ที่อําเภอสันกําแพง ซ่ึงโดยภาพรวมสูงกวาผลการทดลองในปที่ 1  อยางไรก็ตามถึงแมการเจริญเติบโตของโสน
อัฟริกันจะมีความผันแปรสูงระหวางแปลงเกษตรกรและระหวางอําเภอ แตผลการทดลองในปที่ 1 พบวารอยละ 80 ของ
เกษตรกรที่ปลูกโสนมีผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 และมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นเทากับ 395 บาท/ไร ดังนั้นในปที่ 2 
เกษตรกรจึงมีการเตรียมความพรอมดีกวาปที่ 1 เพื่อใหไดผลผลิตโสนในระดับที่เหมาะสมสําหรับใชเปนปุยพืชสด 

ในปที่ 2 คณะวิจัยไดรวมกับกลุมเกษตรกรสันทรายจัดวันสาธิตการใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสด  เพื่อเปด
โอกาสใหมีการถายทอดประสบการณระหวางเกษตรกรวิทยากรกับเกษตรกรที่ไมเคยมีประสบการณดานโสนอัฟริกันจาก
พื้นที่อื่นๆของจังหวัดเชียงใหม  โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของของกระทรวงเกษตรและสหกรณในพื้น
ที่และองคกรทองถิ่น   

สวนปที่ 2 กลุมเกษตรกรอําเภอแมแตงไดปรับเปลี่ยนการผลิตขาวเปนเมล็ดพันธุเพื่อชุมชน  โดยใชเมล็ดพันธุ
หลักจากศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  ประกอบดวย  ขาวขาวดอกมะลิ105  ขาวกข6  และขาวมะลิแดง  ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาบทบาทของกลุมในการผลิตเมล็ดพันธุชุมชน  และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตขาวพันธุดี  กลุมเกษตรกรแมแตงได

1/ เอกสารประกอบภาคโปสเตอร ในการสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 1 เร่ือง “ระบบเกษตรเพื่อการจัดการ          
   ทรัพยากรและพัฒนาองคกรชุมชนอยางยั่งยืน” วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2543 ณ. โรงแรมหลุยสแทเวิรน, กรุงเทพฯ 
2/  ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม  50200 
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ดําเนินการขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุที่ผานการฝกอบรม  โดยนักวิชาการศูนยขยายพันธุพืชที่ 7 เชียงใหมและคณะ
เกษตรศาสตรทุกประการ   

งานวิจัยการใชปุยพืชสดในพื้นที่เกษตรกร  ไดชี้ใหเห็นวาการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความตองการของ
เกษตรกร  โดยผานกระบวนการวิเคราะหรวมกันระหวางนักวิจัยและเกษตรกร  มีโอกาสที่ไดรับการยอมรับจากกลุม
เกษตรกรและการติดตามงานอยางตอเนื่องในระยะแรกๆ  จะชวยใหกลุมเกษตรกรเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองได 

Abstract 

 The use of green manure to replace chemical fertilizers and to reduce production cost, and at 
the same time to stabilize paddy rice yield and maintain soil fertility, is still not accepted widely by the 
farmers in the Chiang Mai Valley.  Farmers who have planted mung bean and cowpea as green manure 
crops obtain varied results in maintaining rice yield. 
 
 The objective of the research on the use of green manure for improving efficiency of paddy rice 
production in farmer fields is to develop process of inducing farmers to incorporate green manure crops 
in paddy rice production, which would lead to value added production. 
 
 Farmer groups in three districts of Chiang Mai Province who wanted to reduce or to stop the 
use of chemical fertilizer as means of reducing production cost were selected.  The research team and 
farmer groups had worked out various alternatives of green manure crops against chemical fertilizer in 
increasing rice yields.  Sesbania rostrata was the best solution.  The selection was confirmed by the 
result of the long-term experiment (6 years) of the Multiple Cropping Centers, Chiang Mai University.  
Incorporation of 55-60 days old sesbania prior to cultivation of rainy season rice had show to increase 
yield by 20 percent over the non-sesbania rice field, with on average of 700 kg/rai (4.4 t/ha) 
 
 Three groups of 60 farmers had carried out on-farm testing of sesbania before rainy season 
rice for two consecutive years in 1999 and 2000.  Individual farmer was provided with 3 kg of sesbania 
seed, which was sufficient for broadcasting over one rai plot.  In the first year (1999), farmers 
broadcasted sesbania from 15 May to 9 June.  While in the second year (2000), the seed was 
broadcasted from 8 May to 2 June.  The farmers were satisfied with the growth of sesbania in the first 
year.  The proportion of plots producing dry matter yield of sesbania over 500 kg/rai (3.1 t/ha) was as 
high as 75 percent in San Sai, 40 percent in Mae Tang and 14 percent in San Kampang district.  The 
overall dry matter yield of sesbania was higher than the first year.  Even with the high variability of 
sesbania growth among farmer fields and districts in the first year, it was found that 80 percent of 
farmers had achieved yield increment of 20 percent, with average added profit of Bath 395/rai.  
Therefore in the second year, the farmers had better prepared for sesbania planting in order to achieve 
optimal sesbania yield as green manure. 
 
 In the second year, the field day for demonstrating sesbania as green manure crop in rice 
production was staged in San sai district jointly by the farmer group and the research team.  The field 
day had offered opportunity for the experienced and the less experienced farmers in using sesbania as 
green manure crop to discuss and transfer technical information.  The event was also supported by line 
agencies of the Ministry of Agriculture and Cooperative, and the local administrative organizations. 
 
 In the second year, the Mae Taeng farmer group had initiated community rice seed production 
program to produce quality rice seed for the nearby communities and to generate additional income.  
The foundation seeds of rice varieties such as KDML 105, RD 6, and Mali Daeng were provided by the 
Multiple Cropping Centers.  The Mae Taeng farmers group had followed the seed production procedure 
from the training as offered by the staff of the Seed Multiplication Center No. 7 (Chiang Mai) and Faculty 
of Agriculture, Chiang Mai University. 
 
 The on-farm research on sesbania as green manure crop has shown that participatory 
technology development, which is demand-driven, has high opportunity of farmer adoption.  The 
constant monitoring by the research team, particularly at the initial stage, would help increase farmer 
group potential to achieve self-reliance. 
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คํานํา 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโดยใชปุยพืชสดเพื่อทดแทนการใชปุยเคมี สามารถลดตนทุน
การผลิตและขณะเดียวกันสามารถเพิ่มความยั่งยืนของระบบการผลิตขาวในระดับแปลง ซึ่งมีขอจํากัดท่ี
สําคัญคือความอุดมสมบูรณของดิน ซึ่งแตเดิมเกษตรกรอาศัยปุยเคมีเพื่อบํารุงความอุดมสมบูรณและยก
ระดับผลผลิตของขาวทําใหตองพึงพิงปจจัยการผลิตจากภายนอก 

 เกษตรกรในพื้นที่ราบลุมเชียงใหม ไดเลือกปลูกขาวคุณภาพเพื่อบริโภค และเพื่อการคาอยางแพร
หลาย เชน  พันธุขาวเหนียว กข  6 และขาวเจา ขาวดอกมะลิ 105 (Limnirankul, 1998, Tong-ngam, 
1999)  ในขณะเดียวกันมีการเพิ่มการใชปุยวิทยาศาสตร เชน ปุยเกรด16-20-0 ยูเรีย และปุยเกรด 15-15-
15 เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวนาป  การผลิตขาวอยางเขมขนโดยอาศัยปุยวิทยาศาสตรไมสามารถเพิ่มอัตราการ
เพิ่มผลผลิตขาวในระยะยาวได (Cassman and Pingali, 1995) จําเปนตองอาศัยวิธีการผลิตแบบผสม
ผสานโดยเฉพาะการใชปุยพืชสดเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน  

 งานทดลองการใชพืชบํารุงดินในระบบการผลิตขาวของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีไดดําเนินการติดตอเปนเวลา 6 ป   ยืนยันวาพืชตระกูลถั่วบํารุงดินโสนอัฟริกัน 
(Sesbania rostrata) ซึ่งหวานกอนปลูกขาวนาป 65 วัน สามารถเพิ่มผลผลิตมากกวาเดิมประมาณ 20 
เปอรเซ็นต โดยเฉลี่ยเทากับ 700 กก./ไร ซึ่งเทียบเทากับการใชปุยไนโตรเจน 8.4 กก./ไร       การใชโสน
อัฟริกันเปนปุยพืชสดอยางเดียวสามารถลดตนทุนการใชปุยวิทยาศาสตร 300 บาท/ไร (Gypmantasiri et 
al., 1999) งานทดสอบเบื้องตนในพื้นที่เกษตรกรที่อําเภอสันทรายและอําเภอสันกําแพง ไดผลเปนที่ยอม
รับของเกษตรกรเชนเดียวกัน และงานทดลองของกรมพัฒนาที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดยืนยัน
ประสิทธิผลของโสนอัฟริกันในการเพิ่มผลผลิต ขาวนาป (Arunin et. al., 1994) 

เทคโนโลยีการใชปุยพืชสดไดรับการทดลองและทดสอบโดยหลายสถาบัน พบวาปุยพืชสดเปน
ทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถสรางความมั่นคงของผลผลิตขาวได งานวิจัยนี้ไดเลือกประเด็น การเพิ่มประสิทธิ
ภาพการผลิตขาวนาปของเกษตรกรในพื้นที่ราบลุมเชียงใหมโดยใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดเปนกรณี
วิจัย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางกระบวนการที่ชักนําใหเกษตรกรใชปุยพืชสดรวมกับการผลิตขาวท่ี
สามารถนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่ม 

แนวทางและวิธีการ 

งานวิจัยเกษตรยั่งยืนในสวนที่เกี่ยวของกับการใชปุยพืชสดเพื่อบํารุงความอุดมสมบูรณของดินนา 
เปนงานวิจัยเพื่อปรับใช (adaptive research) ซึ่งใหความสําคัญกับการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนใน
พื้นที่เกษตรกรโดยตรง แนวทางการศึกษาจึงเนนการมีสวนรวมของชุมชนและกลุมท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีดังกลาว 
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กลุมเกษตรกรที่ศึกษาในสามอําเภอของจังหวัดเชียงใหม ไดแก สันทราย แมแตง และสันกําแพง 
ซึ่งมีความตองการลดหรือเลิกใชปุยเคมีในนาขาวเพื่อลดตนทุนการผลิต จํานวน 60 ราย สนับสนุนเมล็ด
พันธุโสน   3 กก./ไร ซึ่งเพียงพอสําหรับหวานในพื้นที่ 1 ไร สนับสนุนขาวคุณภาพรายละ 5 กก. (ขาวขาว
ดอกมะลิ 105 และขาวหอมคลองหลวง 1 ป 2542 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1   การวิเคราะหการเรียนรูของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

 
 
วิเคราะหคุณสมบัติของดินในแปลงทดสอบกอนหวานโสน สุมเก็บตัวอยางชีวมวลของโสนกอน

การไถกลบ    นอกจากนี้ไดทําการวิเคราะหสถานภาพทางเศรษฐกิจและผลิต   สวนปท่ี 2 (2543)  คณะ
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วิจัยไดรวมกับกลุมเกษตรกรสันทรายจัดวันสาธิตการใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสด  เพื่อเปดโอกาสใหมี
การถายทอดประสบการณระหวางเกษตรกรวิทยากรกับเกษตรกรที่ไมเคยมีประสบการณดานโสนอัฟริกัน
จากพื้นท่ีอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม  โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของของกระทรวงเกษตร
และ สหกรณในพื้นที่และองคกรทองถิ่น   

การศึกษากระบวนการเรียนรูของกลุมเกษตรกรไดอาศัยข้ันตอนการดําเนินงานรวมกับเกษตรกร
ในการปรับใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดในพื้นที่เกษตรกร เปนกรอบของการวิเคราะห ดังแสดงในรูป
ภาพที่ 1 ซึ่งข้ันตอนดังกลาวนี้ไดครอบคลุมการปลูกโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสด 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ป 2542 
และ 2543 ตามลําดับ 

เปาหมายของเกษตรกร 

การทําความเขาใจกับเปาหมายของเกษตรกรเปนสิ่งจําเปนยิ่งสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมี
สวนรวม  ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการกําหนดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ท่ีเกษตรกรสามารถนําไปปรับใช
และมีประสิทธิผล ในโครงการวิจัยการใชโสนอัฟริกาเปนปุยพืชสด เปาหมายของเกษตรกรที่ปลูกขาวเปน
หลักหลากหลาย จัดกลุมไดดังนี้ 

1.  ตองการลดการใชปุยเคมีในนาขาว 
2.  ตองการลดคาใชจาย 

• ตองการรักษาระดับผลผลิตขาวไมใหต่ํากวาท่ีเปนอยู 
• ตองการเพิ่มผลผลิตขาว  
• ตองการรักษาความอุดมสมบูรณของดิน (ปองกันดินเสื่อม) 

ฐานความรูของเกษตรกรเกี่ยวกับการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน 

เกษตรกรใชวิธีการในการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินหลากหลายวิธี เชน หวานมูลสัตว/หรือ
ท่ีนาเปนทุงเลี้ยงสัตว  ไถกลบวัชพืช เชนหญาปากควาย หญานกเขา หญาหวาย ฯลฯ หรือการปลูกพืช
ตระกูลถั่ว เชน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียวฯลฯ หลังนาในพื้นที่มีชลประทาน วัตถุประสงคหลัก คือการ
สรางรายไดพรอมท้ังการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน 

การใชปุยพืชสดยังเปนวิทยาการใหมท่ีแนะนําโดยกรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร โดย
ผานสํานักงานเกษตรอําเภอ การใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสด เปนปุยพืชสดชนิดใหมซึ่งเกษตรกรสวน
ใหญไมเคยมีประสบการณมากอน 
ผลงานทดลองจากหนวยงานตางๆ 

 หลักฐานจากผลงานทดลองของสถาบันวิจัยของรัฐ เชน กรมพัฒนาที่ดิน และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ไดยืนยันวาปุยพืชสดสามารถเพิ่มศักยภาพผลผลิตในนาขาว บทบาทของโสนอัฟริกันมีผลตอ
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การเพิ่มผลผลิตขาวนาปชัดเจน ท้ังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือสามารถใหผลรวดเร็วและ
เห็นผลชัดเจนในฤดู ใหผลคุมทุนแตการขยายผลยังไมสามารถดําเนินการไดในวงกวาง ซึ่งจําเปนตองผาน
การทดสอบใหเกษตรกรไดเรียนรู 

การประเมินทางเลือก 

 การนําเสนอทางเลือกรวมกับเกษตรกรเพื่อแกไขปญหา การลดการใชปุยเคมี  มีการใชเกณฑ
ตางๆเพื่อใหเกษตรกรไดมีการตัดสินใจที่ดีข้ึน ซึ่งการประเมินทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการบํารุงดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวนาป ไดมีการปรึกษาหารือกันระหวางนักวิจัยและเกษตรกร และในป 2543 ไดจัดทํา
แปลงตัวอยางในพื้นที่เกษตรกรสําหรับวิธีการบํารุงดินและไดนําผลจากประสบการณของป 2542 มา
ประมวลเขาดวยกัน ดังแสดงใน     ตารางที่ 1 

เกณฑท่ีใชในการประเมินประกอบดวย โอกาสที่วิธีการจะสัมฤทธิ์ผล ใหผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ    สอดคลองกับระบบการผลิตของเกษตรกร พรอมท้ังสามารถลดความเสี่ยงได และการ
สนับสนุนจากสถาบันภายนอก เชน นโยบายและแผนการสงเสริม การสนับสนุนดานปจจัยการผลิต และ
สินเชื่อจะสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรยอมรับวิธีการได นอกจากนี้วิธีการจะตองงายตอการปฏิบัติของ
เกษตรกร ซึ่งผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1    การประเมินทางเลือกวิธีการบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวนาป 
การสนับสนุนของสถาบัน ชนิดปุยพืชสด โอกาสที่ 

จะสัมฤทธิ์ผล 
ผลตอบแทน สอดคลองกับ

ระบบการผลิต 
ลดความ
เสี่ยง สงเสริม ปจจัย สินเชื่อ 

งายตอปฏิบัติของ
เกษตรกร 

1. โสนอัฟริกัน 
2. ปอเทือง 
3. ถ่ัวพุม 
4. ปุยเคมี 

สูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
นอย-ปานกลาง 
ปานกลาง 

ปานกลาง-มาก 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
นอย 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
- 

- 
- 
- 
+ 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

หมายเหตุ  -  ปอเทือง ไมเหมาะสมในสภาพน้ําทวมขัง โดยเฉพาะสภาพนาลุม แตเหมาะสมสําหรับใชเปนปุยพืชสดบนที่ดอนอาศัยน้ําฝน 
                -   ถ่ัวพุม จะเจริญเติบโตไดชาในระยะแรก ในบางพื้นที่จะไมสามารถคลุมวัชพืชไดและใหชีวมวลไมเพียงพอสําหรับการเพิ่มผลผลิต 

งานทดสอบผลในแปลงเกษตรกร 

ตํารับการทดลองประกอบดวย การปลูกโสนอัฟริกันและไมปลูกโสนอัฟริกัน 2 ตํารับเทานั้น และหลัง
จากไถกลบโสน ทําการติดตามผลของการใชและไมใชโสนตอผลผลิต  ขาวนาป 

การยอมรับของเกษตรกรในป 2542 พบวาการใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดบํารุงดินไดผลลัพธท่ี
หลากหลาย มีความแปรปรวนระหวางแปลงเกษตรกรดานสภาพแวดลอมของแปลงปลูกขาว และดาน
ทักษะการจัดการของเกษตรกร และโดยทั่วไปน้ําหนักแหงชีวมวลของตนผลผลิตยังต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
อยางไรก็ตามรอยละ 80 ของเกษตรกรกลาววาการปลูกโสนเปนปุยพืชสดเพิ่มผลผลิตขาวประมาณรอยละ 
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20 และมากกวา รอยละ 80    ยืนยันจะใชปุยพืชสดตอไป ถาสามารถจัดหาเมล็ดโสนอัฟริกันได  เกษตรกร
ปลูกโสนกอนการปลูกขาวไดในระยะที่เหมาะสมในป 2543 ดังแสดงใน ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ชวงวันปลูกโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสด ของเกษตรกร 3 พ้ืนที่ในป 2542 และป 2543 

ป 2542  ป 2543 พ้ืนที่ 
จํานวนแปลง วันหวานโสน  จํานวนแปลง วันหวานโสน 

สันทราย 7 27 พ.ค. – 7 มิ.ย.  16 8 พ.ค. –  28 พ.ค. 
แมแตง 12 4 มิ.ย. – 9 มิ.ย.  15 13 พ.ค. – 2 มิ.ย. 
สันกําแพง 5 15 พ.ค. – 9 มิ.ย.  7 15 พ.ค. – 20 พ.ค. 

 
การติดตามผลของโสนอัฟริกันในพื้นท่ีศึกษาอยางมีสวนรวม 

• ความอุดมสมบูรณของดินนาของเกษตรกรรวมโครงการ 
สุมเก็บตัวอยางดินในแปลงทดสอบกอนปลูกโสนอัฟริกัน มีปริมาณธาตุไนโตรเจนในตนพืชมี

ประมาณ 3 เปอรเซ็นต สวนธาตุอาหารอื่นๆ เชน ฟอสฟอรัสจะมีนอยกวา 0.4 เปอรเซ็นต 

ผลการวิเคราะหดินนาของแปลงเกษตรกรจาก 3 อําเภอ ดังแสดงคาเฉลี่ยในตารางที่ 3 ช้ีใหเห็นวา 
ดินในอําเภอแมแตงมีปริมาณ P ต่ํา และมีปญหามากคิดเปน 85 %ของจํานวนเกษตรกร 26 ในพื้นที่อําเภอ
สันกําแพง มีความเปนกรดสูงคิดเปน 81 % ของจํานวนเกษตรกร 16 ราย สวนดินในอําเภอสันทรายมี
ปริมาณธาตุแมกนีเซียมต่ําถึง 19 รายหรือ 95 % ของจํานวน 21 ราย รองลงมาเปน K และ Ca คิดเปน 85 
และ 50 % ตามลําดับ นอกจากนี้ดินในอําเภอสันทรายมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ํา และ N ต่ํากวา อําเภอแม
แตงและสันกําแพง ดังนั้น  บทบาทของปุยพืชสดนาจะเห็นผลชัดเจนใน อ. สันทราย 

ตารางที่ 3  ผลเฉลี่ยลักษณะทางเคมีของดินนาแปลงเกษตรกรจาก 3 อําเภอ ป 2543 
พื้นที่วิจัย จํานวน pH (%) (ppm) (me/100g.soil) 
 ตัวอยาง  OM N P K Ca Mg 
แมแตง 26 5.79 0.13 2.58 8.9 96 7.73 1.42 
สันกําแพง 16 5.29 0.108 1.98 18 103 3.51 1.13 
สันทราย 21 5.65 0.064 1.30 44 36 2.48 0.46 

• การเจริญเติบโตและปริมาณธาตุไนโตรเจนในตนโสนอัฟริกัน 

ในปท่ี 1 (2542) เกษตรกรเริ่มดําเนินการปลูกโสนเดือน พฤษภาคม 2542 และทําการไถกลบใน
ชวง เดือน มิถุนายน 2542 พบวาเกษตรกรหวานโสนชากวากําหนด และตองไถแปลงพรอมกับเกษตรกร
เพื่อนบาน ทําใหการเจริญเติบโตของตนโสนไมไดตามตองการ ซึ่งมีผลใหน้ําหนักแหงชีวมวลของโสน
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คอนขางต่ํา ในจํานวน 24 ตัวอยางที่สามารถเก็บไดมีเพียง 1 ตัวอยางที่ อ.สันทราย และ 1 ตัวอยางที่         
อ. แมแตง ท่ีใหน้ําหนักแหงโสนสูงกวา 500 กก./ไร (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 การเจริญเติบโตของโสนอัฟริกันใน 3 พ้ืนที่ของเกษตรกร 

พ้ืนที่ 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 

การติดตามการเจริญเติบโตของโสนอัฟริกันใน 3 พื้นที่ดังไดอธิบายขางตน พบวา การสะสมน้ํา
หนักแหงของโสนอัฟริกันมีชวงกวางมากในปท่ี 2 (2543) ตั้งแต 144 ถึง 1344 กก./ไร โดยมีคาเฉลี่ย 561 
กก./ไร  เกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจกับการเจริญเติบโตของโสนอัฟริกัน  

สวนการสะสมไนโตรเจนในตนพืช พบวาตนโสนที่มีอายุนานการสะสมน้ําหนักแหงจะมีมากขึ้น
ตามลําดับ แตปริมาณธาตุไนโตรเจนจะลดลง ดังแสดงในรูปที่ 2 แสดงใหเห็นวาน้ําหนักแหงของตนพืช มี
ความสัมพันธเชิงลบกับปริมาณธาตุไนโตรเจนในตนพืช จากการวิเคราะหตัวอยางพืชพบวา เปอรเซ็นต
ไนโตรเจนในตนโสนอัฟริกัน ต่ําสุด 1.76 % สูงสุด 4.07 %โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.93 % อกจากนี้ รูปที่  
3 แสดงใหเห็นวาน้ําหนักแหงโสนที่ระดับ 500 กก./ไร มีปริมาณธาตุไนโตรเจนในตนประมาณ 3 % ท่ี
ระยะจริญเติบโตดังกลาว การไถกลบจะงายดวยรถไถเดินตามขนาดเล็ก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาว 

การสุมวัดตัวอยางขาวท่ีระยะตั้งทอง เพื่อวัดผลของโสนตอการเจริญเติบโตของตนขาวในแปลง
เกษตรกรพบวาแปลงขาวท่ีไถกลบโสนโดยทั่วไปจะมีการเจริญเติบโตดีกวาแปลงที่ไมมีโสน  เฉลี่ยสูงกวา 

y = 43.656x - 89.405
R2 = 0.8764
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 รูปที่ 3  ความสัมพันธระหวางน้ําหนักแหงโสน  (กก./ไร) 
             และปริมาณ N สะสมทั้งหมดในตนพืช  (กก./ไร) 

รูปที่ 2   ความสัมพันธระหวางน้ําหนักแหงโสน  (กก./ไร) 
             และปริมาณ Nในตนโสน (%) 

y  =  -456.11x  +  1896.3

R 2 =  0.5636
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13 %  (ตารางที่ 5)    สวนลักษณะผลผลิตและลักษณะที่มีผลตอผลผลิตเมล็ดขาว 3 พันธุ จาก 3 พื้น
ท่ีวิจัย จํานวนรวงตอพื้นที่หนึ่งตารางเมตร (ตารางที่ 6) (จํานวนรวง/ตารางเมตร) ของขาวพันธุคลองหลวง 
1 สูงกวาทุกพันธุ โดยเฉพาะภายใตสภาพความอุดมสมบูรณของดินดี เมื่อไดไถกลบโสนอัฟริกัน เฉลี่ย 
200 รวง/ตารางเมตร ผลผลิตเมล็ดขาว 3 พันธุ ภายใตการไถกลบโสนอัฟริกัน พบวาสูงกวาท่ีไมไดรับ
โสน เฉลี่ยตั้งแต 12 ถึง 22 % าวคลองหลวง 1 ใหผลผลิตตางกัน 88 กก./ไร ขาวดอกมะลิใหผลผลิต ตาง
กัน 116 กก./ไร  ในขณะที่ กข 6 ผลผลิตของการใสโสนตางกัน 112 กก./ไร 

ตารางที่ 5  น้ําหนักแหงตนขาวที่มีการไถกลบโสนและที่ไมมีโสน (กก./ไร)  ป 2542 
พ้ืนที่ การจัดการโสน จํานวนแปลง น้ําหนักแหงโสนเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
น้ําหนักชีวมวลแหงขาว

ระยะตั้งทอง 
สันทราย + 7 286 330 

 - 11  308 
แมแตง + 12 123 248 

 - 9  214 
สันกําแพง + 5 113 360 

 - 7  307 

ที่มา :  งานทดลองในพื้นที่เกษตรกร, 2542   หมายเหตุ : + = มีการจัดการโสน  -= ไมมีโสน 
 
ตารางที่ 6    จํานวนรวง  ผลผลิต และดัชนีการเก็บเกี่ยว ของขาวคุณภาพ 3 พันธุ ของเกษตรกรใน ป 2542 

       พันธุขาว การจัดการ
โสน 

จํานวน
แปลง 

จํานวนรวง/
ตรม 

ผลผลิตเมล็ด 
กก./ไร 

ดัชนี 
การเก็บเกี่ยว 

% ผลผลิต 
เพิ่มขึ้น 

+ 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 

• การใชปุยเคมีในแปลงขาวที่ปลูกโสน 

จากการสอบถามเกษตรกรจํานวน 52 ราย (รวมเกษตรกรที่ไมไดรับสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวจาก
โครงการ)  ท่ีปลูกขาวในพื้นที่หลังการปลูกโสน พบวา เกษตรกรจํานวน 2 ราย ในอําเภอสันกําแพง 
จํานวน 5 ราย ในอําเภอสันทราย และ 6 ราย ในอําเภอแมแตง ไมไดใสปุยเคมีในแปลงปลูกขาวหลังการ
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ปลูกโสน สําหรับเกษตรกรในอําเภอแมแตง มี 2 ราย ท่ีโดยปกติไมไดใสปุยเคมีในนาขาวอยูแลว เนื่องจาก
เกษตรกรไดปลูกยาสูบในฤดูแลง ซึ่งไดใสปุยเคมีในอัตราคอนขางสูงจึงไมใสในการปลูกขาวอีก 

สําหรับเกษตรกรที่ใชปุยเคมีในแปลงปลูกโสน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชปุยเคมีในแปลง
ขาวท่ีปลูกโสนกับแปลงปลูกขาวอื่นๆ ของเกษตรกรในแตละพื้นที่  พบวา โดยเฉลี่ยเกษตรกรใชปุยเคมีใน
แปลงปลูกขาวแปลงอื่นๆ เทากับ 24.3 กก./ไร  สวนในแปลงที่ปลูกโสนเฉลี่ยเฉพาะรายที่ยังใชอยู เทากับ 
22.7 กก./ไร ลดลงประมาณ 2 กก./ไร  แตถาคิดเฉลี่ยโดยรวมรายที่ไมใชปุยเคมีดวย จะใชเฉลี่ยเทากับ 
17.1 กก./ไร  ลดลงประมาณ 7 กก./ไร (ตารางที่ 9)  ซึ่งจะเห็นวาโดยเฉลี่ยแลวแมเกษตรกรจะยังใชปุยเคมี 
แตใชในอัตราที่ลดลง 
ตารางที่  7  พ้ืนที่ปลูกโสนและตนทุนในการปลูกโสนอัฟริกันบํารุงดิน 
 แมแตง 

(n=20) 
สันทราย 
(n=18) 

สันกําแพง 
(n=15) 

รวม 
(n=53) 

พ้ืนที่ปลูกโสนเฉลี่ย  (ไร) 1.0 1.6 2.2 1.6 
     สูงสุด 1.0 5 8 8 
     ตํ่าสุด 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 

ประสิทธิผล 

               ในการดําเนินการปท่ี 1 (2542) เกษตรกรที่รวมทดสอบการใชโสนในนาขาวไดแบงพื้นที่
สําหรับการใชโสนแตไมใสปุย และการใชโสนบวกการใสปุย  

• อําเภอแมแตง  เกษตรกรใชปุยเคมี เพิ่มเติมจากการใชโสนตั้งแต 1.5 ถึง 6.0  กก.N/ไร  ผล
ผลิตของขาวพันธุคลองหลวงที่ไมใสปุยเคมี แตใสโสนอยางเดียว เฉลี่ย อยูในชวง 678 กก. 
ถึง 1114 กก./ไร ซึ่งครอบคลุมความแปรปรวนของผลผลิตขาวท่ีใชปุยเคมีและใสโสน การ
ตอบสนองขาวขาวดอกมะลิ 105 มีรูปแบบความแปรปรวนของผลผลิตท่ีใสโสนและใสปุย
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เคมี สวนขาวกข 6 เกษตรกรที่ทดสอบโสนอัฟริกัน  ไดใสปุยเคมีเพิ่มเติมทุกแปลง ผลผลิต
เฉลี่ยใกลเคียงกับขาวขาวดอกมะลิ 105 

• อําเภอสันทราย ไมพบวาการใสปุยเคมีเพิ่มเติม ใหผลผลิตสูงกวาการใชโสนเพียงอยางเดียว 
• อําเภอสันกําแพง  มีการใสปุยเคมีเพิ่มเติมในแปลงที่มีโสน ใหผลผลิตเมล็ดขาวขาวดอกมะลิ 

105 สูงกวาในพื้นที่อําเภอแมแตง และสันทราย สําหรับพันธุคลองหลวงซึ่งมีเพียงหนึ่งตัว
อยาง ใหผลผลิตสูงภายใตการใชโสนเพียงอยางเดียว (> 800 กก./ไร)  สวนพันธุ กข6 ภาย
ใตการเพิ่มปุยไนโตรเจนอัตรา 4 กก./ไร ใหผลผลิต 600 กก./ไร  

 ตนโสนในแปลงทดสอบเกษตรกรที่มีการเจริญเติบโตพอสมควร จะชวยใหการเจริญเติบโตของ
ตนขาวดีกวาแปลงที่ไมมีโสน และมีผลผลิตขาวสูงกวาเชนเดียวกัน จากการสุมเก็บตัวอยางพืชและ
ประเมินผลผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจกับผลของการใชโสนเปนปุยพืชสด โดยเฉลี่ยท้ังสามพื้นที่ 
แปลงที่ใชโสนจะใหผลผลิตขาวเพิ่มข้ึน 40 เปอรเซ็นต  

 ในปท่ี 2 (2543)  พบวา อําเภอสันทราย มีเกษตรกรเพียง 2 รายไถกลบโสนซึ่งมีอายุนอยกวา 50 
วัน น้ําหนักแหงโสนสูงกวา 500 กก./ไร  12 แปลง หรือ 75 % อําเภอแมแตง อายุโสนเหมาะสมแตการ
เจริญเติบโตของโสนหยุดชะงักเนื่องจากฝนทิ้งชวงในระยะแรกและบางแปลงเสียหายจากน้ําทวมขังมี
เพียง 6 แปลง หรือ 40 % ท่ีน้ําหนักแหงโสนสูงกวา 500 กก./ไร และอําเภอสันกําแพง  อายุโสนเหมาะสม 
การเจริญเติบโตและผลผลิตชีวมวลโสนถูกกระทบจากภาวะฝนทิ้งชวง ทําใหมีเพียง 1 แปลง หรือ 14 % ท่ี
ใหน้ําหนักแหงสูงกวา 500 กก./ไร 

การใชประโยชนแปลงทดสอบเพื่อการขยายผล 

 ผลจากการติดตามการเจริญเติบโตของโสนอัฟริกัน ระยะเวลาการเจริญเติบโต ความพรอมของ
เกษตรกร การตื่นตัวของชุมชนในหมูบาน ความผันแปรของโสนอัฟริกันระหวางแปลงเกษตรกรและการ
สนับสนุนของสํานักงานเกษตรอําเภอ คณะวิจัยจึงเลือกตําบลปาไผ อําเภอสันทราย เปนจุดสาธิต เพื่อนํา
เสนอผลการทดสอบในไรนา ใหกับกลุมเกษตรกรจากพื้นที่อื่นๆ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณของเกษตรกร และเพื่อนําไปสูการขยายผลในวงกวาง 

 บทบาทปุยพืชสดหลังงานวันสาธิต 

                 จากการสอบถามเกษตรกรที่มารวมงานวันสาธิตการใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดบํารุงดิน 
ความรูเกษตรกรเกี่ยวกับบทบาทของปุยพืชสดบํารุงดิน พบวา                  จากการสัมภาษณเกษตรกรพบวา
เกษตรกรมีระดับความเขาใจในเรื่องปุยพืชสดในนาขาวดีข้ึนมากกวาเดิมถึง 70 %ในพื้นที่ 2 อําเภอ (28 
ราย)  ซึ่งจากการใชงานวันสาธิตเปนจุดถายทอดพื่อชวยทําใหเกษตรกรไดเขาใจเกี่ยวกับการจัดการและ
การใชปุยพืชสดไดดีกวาเดิม นอกจากนี้ยังไดเปดโอกาสใหเกษตรกรไดเรียนรูจากเกษตรกรดวยกัน ซึ่ง
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เปนเกษตรกรที่มาจากตางพื้นที่ มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นดวยกัน และเปนประโยชน
ในการปรับปรุงดินและเขาใจคุณสมบัติปุยพืชสดไดดีมากยิ่งข้ึน 

• การยอมรับปุยพืชสดและนําไปใชของเกษตรกร 

การยอมรับการใชพืชสดไปใชในขาวนาปๆตอไปจากการสัมภาษณพบวา เกษตรกร 40 ราย 
เกษตรกร อ.  สันทราย จะนําไปปฏิบัติ 27 รายคิดเปน 67 % และเกษตรกร อ. แมแตง 13 ราย   เหตุผลของ
การนําปุยพืชสดไปใชในนาขาวในปตอๆไป ดังตารางที่  13 

ตารางที่ 13   วัตถุประสงคของเกษตรกรตอการใชพืชบํารุงดินในนาขาว 

อ. แมแตง อ. สันทราย รวม การใชปุยพืชสดเพื่อ 
(n=  13) (n =26  ) (n= 39 ) 

1  ปรับปรุงดิน 13 17 30 
2  ลดตนทุน 0 4 4 
3  เพิ่มผลผลิต 0 3 3 
4  ปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิต 0 1 1 
5  เพิ่มธาตุอาหาร 0 1 1 

ที่มา : สัมภาษณเกษตรกร           

กิจกรรมตอเนื่อง 
                การศึกษารวมกับเกษตรกรในการใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดในระบบนาขาว พรอมท้ังการ
เลือกใชพันธุขาวคุณภาพเปนประเด็นเสริมของการทดสอบเพื่อการขยายผลทําใหเกษตรกรมีการตื่นตัวใน
ดานบํารุงรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดิน ซึ่งเปนฐานหลักของระบบการใชประโยชนท่ีดินอยาง
ยั่งยืน ในขณะเดียวกันเกษตรกรมีความตองการที่จะพัฒนากิจการตอเนื่องท่ีเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน โดยเริ่ม
จากความถนัดของกลุมเปนจุดเริ่มตน 

• จัดตั้งกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพเพื่อปอนใหชุมชนภายในและภายนอกหมูบาน โดย
ระบบการผลิตเนนการใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดในพื้นที่วิจัย ในปท่ี 2 กลุมเกษตรกร
อําเภอแมแตงไดแสดงความจํานงจัดตั้งเปนกลุมผลิตเมล็ดขาวบานบวกหมื้อ ต. ข้ีเหล็ก อ. 
แมแตง ซึ่งกลุมนี้ไดเนนเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนสวนใหญ  

• ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) ไดมีเมล็ดพันธุคัด และเมล็ดพันธุหลักของ กลุม
ขาวดอกมะลิ ซึ่งสามารถเริ่มดําเนินการไดทันทีในฤดูปลูก 2543 ในกระบวนการผลิตเมล็ด
พันธุ เกษตรกรจะไดยกระดับ ทักษะการผลิตขาวสูงข้ึนอีก เนื่องจาก การผลิตเปนเมล็ดพันธุ 
(seed) จําเปนตองอาศัยความละเอียดในการติดตาม และตรวจสอบ ซึ่งศวพก. ไดจัดเตรียม
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เมล็ดพันธุหลักของพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ดอกมะลิแดง และ กข 6 ใหกับเกษตรกรใน 3 
พื้นที่ เพื่อนําไปผลิตเปนเมล็ดพันธุขยาย  กิจกรรมตอเนื่อง ดังกลาวนี้ ไดสอดคลองกับโครง
การเมล็ดพันธุ ขาวชุมชนของกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งดําเนินการผานศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศกต) เปนปงบประมาณ 2543 ไดจัดฝกอบรมเปนระยะ
ของกระบวนการผลิต 

• การจัดสรางเครือขายผูผลิต - ผูใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพโดยประสานกับสํานักงานเกษตร
จังหวัด/อําเภอ  สถานีทดลองขาวสันปาตอง หนวยปองกันและปราบศัตรูพืช จังหวัด
เชียงใหม มีความจําเปนเพื่อสนับสนุนทางวิชาการ และการตองการดานตลาดของเมล็ดพันธุ 

• จัดตั้งกลุมผลิตเมล็ดพันธุปุยพืชสด เริ่มจาก โสนอัฟริกัน โดยระยะแรกสําหรับสมาชิกใน
กลุมผลิตเมล็ดพันธุ 

• เสริมกิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาความรูดานศัตรูขาวและการบริหารจัดการเชิงนิเวศวิทยา ซึ่งใน
ท่ีสุดจะนําไปสูการลด และเลิกใชสารเคมีกําจัดศัตรูขาว โดยใหกิจกรรมดังกลาวดําเนินการ
ควบคูกับการผลิตเมล็ดพันธุขยาย 

• เชื่อมโยงกิจกรรมของกลุมผลิตเมล็ดพันธุกับศูนยผลิตเมล็ดพันธุชุมชนของกรมสงเสริมการ
เกษตร และ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบล โดยเฉพาะขอมูลเรื่องการจัดการ
ศัตรูขาวแบบผสมผสาน และการจัดการดานเมล็ดพันธุโดยชุมชน 

สรุป 

                โครงการวิจัยเกษตรยั่งยืนในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีปุยพืชสดเพื่อลดตนทุนการผลิตขา
วนาของเกษตรกร เปนงานวิจัยเพื่อปรับใช (adaptive research) ซึ่งใหความสําคัญกับการนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชนในพื้นที่เกษตรกรโดยตรง แนวทางการศึกษาจึงเนนการมีสวนรวมของชุมชนและกลุมท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีดังกลาว ดังรูปที่ 4 เปนการประมวลแนวทางการมีสวน
รวมของชุมชน และองคประกอบตางๆที่สัมพันธกับแนวทางดังกลาว อันจะนําไปสูความสัมฤทธิ์ผลของ
โครงการ 
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รูปที่ 4  ประมวลแนวทางการมีสวนรวมของชุมชน และองคประกอบตางๆ 

 การทํางานรวมกันอยางใกลชิดระหวางนักวิจัยและกลุมเกษตรกร เพื่อระบุปญหา และแสวงหา
ทางเลือก สรางความเขาใจรวมกันและกลั่นกรอง กอนตัดสินใจดําเนินการ  เปนขั้นตอนที่เปดโอกาสให
เกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน เกษตรกรแตละรายมีเงื่อนไขดานความพรอมของทรัพยากรแตกตางกัน ซึ่งจะ
มีผลตอระดับการยอมรับ โดยจะสะทอนออกมาในรูปของเสนการเรียนรู เปนความสัมพันธระหวางระดับ
การยอมรับและระยะเวลา 

                ในกรณีของปุยพืชสด เกษตรกรมีความตื่นตัวดานการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน และ
ตองการลดตนทุนการผลิตโดยลดการใชปุยเคมี เทคโนโลยีปุยพืชสดที่เหมาะสมกับสภาพของเกษตรกร 
จะไดรับความสนใจเปนอยางมากจากเกษตรกร ซึ่งหนวยงานวิชาการของรัฐจําเปนตองเสนอขอมูลท่ีถูก
ตอง และใหการสนับสนุนกับกระบวนการพัฒนาดังกลาว และเครือขายทางสังคม ซึ่งประกอบดวยกลุมท่ี
เกี่ยวของ และนโยบายสนับสนุนจากรัฐ จะทําใหการขยายผลการใชปุยพืชสดบํารุงดินกวางไกลยิ่งข้ึน 

งานพัฒนาหรือสงเสริมเทคโนโลยีการผลิตทางเกษตรอยางมีสวนรวม แตเดิมใชการยอมรับของ
เกษตรกรเปนตัวช้ีวัดหลัก แตปรากฏการณในวันสาธิตโสนอัฟริกัน ไดช้ีใหเห็นวาประสบการณของ
เกษตรกรวิทยากร ซึ่งถายทอดผานการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะ
วิจัยตลอดจนนักวิชาการจากกระทรวงเกษตร ทําใหกระบวนการเรียนรูสิ่งใหมเปนแบบสองทาง  ไมไดถูก
กําหนดโดยรูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม  (Transfer of technology model) ซึ่งเปน
กระบวนการจากบนสูลาง 

 ประสบการณแบบมีสวนรวมของกลุมผูเกี่ยวของในวันสาธิตโสนอัฟริกันดังไดอธิบายขางตน จะ
นําไปสูแนวทางการพัฒนาตัวช้ีวัดเกษตรยั่งยืนภายหลัง ซึ่งคงไมจํากัดเฉพาะการวัดผลลัพธ (output) และ
ประสิทธิผล (effectiveness) แตคงตองรวมถึงศักยภาพของการเรียนรูและการกระทํารวมกันของกลุม
เกษตรกร เกษตรกรจะตองมีสวนรวมในการพัฒนาตัวช้ีวัด และเปนผูใชตัวช้ีวัดตางๆเพื่อการพัฒนาระบบ
การผลิตท่ียั่งยืน 

 บทเรียนที่สําคัญจากการดําเนินงานวิจัยโสนอัฟริกันในนาขาวรวมกับเกษตรกรครั้งนี้ ยืนยันถึง
ความสําเร็จของกระบวนการมีสวนรวมท่ีเกื้อหนุนใหเกษตรกรและนักวิจัยทํางานรวมกัน ซึ่งนําไปสูความ
เขาใจที่ดีเกี่ยวกับความเหมาะสม และการปรับใชเทคโนโลยีปุยพืชสด ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมตอ
เนื่องเกี่ยวกับการผลิตขาวนาปตอไป 
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