
บทคัดย่อ

เกษตรกรปกาเกอะญอ บ้านป่าละอู ต�าบลห้วยสัตว์

ใหญ่ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีขีันธ์ ประสบปัญหา

ข้าวไร่มผีลผลติตกต�่าต่อเนื่องซึ่งเกดิจากหลายสาเหตุ และ

หนึ่งในสาเหตุคือการปลูกข้าวไร่เพียงชนิดเดียวในพื้นที่

เดิม จึงส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และกระทบต่อ

ผลผลิต ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้จึงหาวิธีการ

บ�ารุงดินที่เหมาะสมและพึ่งตนเองได้ส�าหรับพื้นที่ปลูกข้าว

ไร่ของเกษตรกร โดยด�าเนนิการวจิยัแบบมสี่วนร่วมกับกลุ่ม

เกษตรกร ในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 จากผลการศกึษา

ทีผ่่านมาในปี พ.ศ. 2555 พบว่าวธิกีารบ�ารงุดนิในพื้นทีป่ลกู

ข้าวไร่ของเกษตรกรด้วยปุ๋ยมูลโคมีผลต่อการเจริญเติบโต

ของข้าวไร่ดกีว่าการใช้ปุ๋ยพชืสดโดยการฝังกลบต้นถั่วเขยีว

แต่จากการประเมินร่วมกับเกษตรกรพบว่าทั้งสองวิธี

มีปัญหาด้านวัตถุดิบทั้งต้นทุนจากการจัดซื้อมูลโคท�าให้

ไม่สามารถพึง่ตนเองได้ หรอืการขาดแรงงานและน�้าระหว่าง

การปลูกพชืตระกูลถั่วเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพชืสด ด้วยเหตุนี้ การ

ผลิตปุ๋ยหมักที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ที่มีการใช้น�า้และแรงงาน

น้อยกว่า จงึมคีวามเหมาะสมมากกว่า ผลจากการทดลอง

ในปี พ.ศ. 2557-2558 พบว่าปุย๋หมกัสตูรทีม่กีารใช้ฟางข้าว

ต่อดนิขุยไผ่ในสัดส่วน 8:1 โดยปรมิาตรแบบให้น�า้น้อย (ให้

น�้าทุกๆ สามวัน) ได้รับการประเมินว่าเป็นสูตรที่เหมาะสม 

เมื่อท�าการผลิตปุ๋ยหมักสูตรดังกล่าวและน�าไปใช้บ�ารุงดิน

ในแปลงข้าวไร่ของเกษตรกรพบว่า นอกจากจะสามารถ

เพิ่มผลผลติข้าวไร่แล้ว ยังไม่มผีลกระทบต่อการหักล้มของ

ต้นข้าวไร่อกีด้วย จากการประเมนิข้อคดิเห็นของเกษตรกร

พบว่าเกษตรกรปกาเกอะญอมีความพึงพอใจในการมี

ส่วนร่วมในการศึกษาวิธีการบ�ารุงดินส�าหรับพื้นที่ของ

ตนเอง และเชือ่ว่าความรูท้ีไ่ด้รบัระหว่างการด�าเนนิการวจิยั

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่

ในพื้นที่ 

ค�ำส�ำคญั: จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ การปลกูข้าวไร่  เกษตรกร

ปกาเกอะญอ เทคโนโลยกีารบ�ารุงดนิบนพื้นที่สูง ปุ๋ยหมัก  

วำรสำรวจิัยเพื่อกำรพัฒนำเชงิพื้นที่   =====  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้ำ 88-100

กำรผลติปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดนิส�ำหรับปลูกข้ำวไร่

ในพื้นที่บ้ำนป่ำละอู จังหวัดประจวบครีขีันธ์
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Abstract

Ethnic farmers (Pa-gha-ker-yor People), at Pala-u, 
Tambon Huai Sat Yai, Hau Hin district, Prachuap Khiri Khan 
province, Thailand, have suffered a continuing problem 
of upland rice yield decrease which has been caused by 
several reasons. Planting only rice in the area may be 
the cause of soil infertility and decrease of yield. For this 
reason, the purpose of this study was to find suitable soil 
amendment methods and to improve the self-reliance for 
farmers. This study was conducted using the participatory 
research method with a group of farmers during 2014-
2015. Although the results of the past (2012) showed 
that the soil amendment method in the upland rice fields 

with manure fertilizer led to better rice growth compared 
to the use of green manure by landfill mulch. However, 
from the evaluation with the farmers, both methods were 
problematic in terms of the cost of the raw materials, so 
it cannot be a self-reliant solution. Also, there were the 
lacks of  laborers and water for planting legumes to use as 
fresh manure. For this reason, the production of compost 
fertilizer using raw materials in areas with low water and 
labor consumption was likely to be more appropriate. The 
results of the experiment in Year 2014-2015 showed 
that compost with rice straw and bamboo soil in 8:1 v/v 
ratio with less watering (watering every three days) was 
assessed as the suitable formula. Also, when this compost 
formula was produced and applied to the soil in the rice 
fields, the rice yield increased without affecting the upland 
rice stem lodging. According to the farmers’ assessment, 
Pa-gha-ker-yor farmers were satisfied to participate in 
this study of soil maintenance methods in their own area. 
It is considered that the knowledge obtained during the 
research process can be applied effectively to increase 
the yield of upland rice fields in the area.

Keywords: Prachuap Khiri Khan province, Upland rice 
planting, Ethnic minority farmers, Soil improvement 
technology for highland area, Compost fertilizer
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Production of Compost Fertilizer for Soil Improvement in Upland Rice Fields 

in Ban Pala-u, Prachuap Khiri Khan Province
บทน�ำ

ข้าวไร่มพีื้นที่ปลูกเพยีงร้อยละ 4 (ประมาณ 14 ล้านเฮกตาร์) 

ของพื้นทีป่ลกูข้าวทัว่โลก (Kinfe et al., 2017) แต่ส�าหรบัเกษตรกรใน

ชนบทในพื้นทีส่งูในหลายประเทศรวมทัง้ชนกลุม่น้อยในประเทศไทย 

ข้าวไร่ถือเป็นอาหารหลักของครัวเรือน (Pintasen et al., 2007; 

Musa et al., 2009) ด้วยเหตุนี้หากพื้นที่ปลูกข้าวไร่ลดลงนอกจาก

ส่งผลต่อการขาดแคลนอาหารแล้วยังน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการด�าเนินชีวิตของเกษตรกร (ฐิติมา เวชพงศ์ และคณะ, 

2556; Rerkasem & Rerkasem, 1994) ส�าหรับบ้านป่าละอู

ต�าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่

การปลูกข้าวไร่ลดลงจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุส�าคัญอย่าง

หนึ่ง ได้แก่ ข้าวไร่มีผลผลิตตกต�า่ ทั้งจากปัญหาการขาดแคลนน�า้

ซึ่งเกิดขึ้นเช่นเดียวกับในพื้นที่สูงอื่นๆ ที่อาศัยน�้าฝนเป็นหลัก (กรม

การข้าว, 2550; Zu et al., 2017) และปัญหาดนิขาดความอดุมสมบรูณ์

เนือ่งจากการปลกูข้าวไร่เพยีงชนดิเดยีวซ�า้ๆ ในพื้นที ่(Mghase et al., 

2011; Arrobas et al., 2016) มผีลให้ครวัเรอืนทีป่ลกูข้าวไร่เพือ่บรโิภค

มจี�านวนลดลง อาจน�าไปสู่การขาดแคลนอาหารในอนาคตและการ

สูญหายของพันธุกรรมข้าวไร่ได้

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าในพื้นที่สูงเป็นเรื่องยาก 

เนือ่งจากพื้นทีส่งูมกัมช่ีวงน�า้ฝนค่อนข้างสัน้ (Van Keer et al., 2000) 

ดังนั้นข้าวไร่ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของเกษตรกรจึงนิยมปลูกในช่วง

ฤดูฝนมาอย่างยาวนาน ด้วยเหตุนี้ วิธีการบ�ารุงดินที่เหมาะสมต่อ

พื้นที่จึงจ�าเป็นต้องสอดคล้องกับความต้องการและการด�าเนินชีวิต

ของเกษตรกร ส�าหรับการบ�ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุเป็นการเพิ่ม

ธาตุอาหารในดิน ช่วยปรับปรุงทั้งกายภาพและเคมีของดิน ท�าให้

ดินมีความสามารถในการอุ้มน�้า รักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานขึ้น 

นอกจากนี้ยงัช่วยเพิม่อนิทรย์ีคาร์บอนในดนิ (Townley-Smith et al., 

1993; Iwasaki et al., 2017) อย่างไรกต็าม การใช้อนิทรยีวตัถจุ�าเป็น

ต้องหารปูแบบทีเ่หมาะสมเพือ่ให้เกษตรกรสามารถน�าไปใช้ในพื้นทีไ่ด้

ด้วยตนเอง ดงันัน้งานวจิยันี้จงึศกึษาสตูรปุย๋หมกัส�าหรบัปรบัปรงุดนิ

ในการปลกูข้าวไร่ในพื้นทีส่งูของเกษตรกรปกาเกอะญอ บ้านป่าละอู 

ต�าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีขีันธ์ เพื่อการ

บ�ารุงดนิที่เหมาะสมต่อพื้นที่ ต้นทุนต�่า และเกษตรกรสามารถน�าไป

ปฏบิตัแิละสามารถพึง่พาตนเองได้ เพือ่เป้าหมายในการเพิม่ผลผลติ

ข้าวไร่ในอนาคต

บรบิทของพื้นที่และเกษตรกร

พื้นที่ศึกษา ได้แก่ บ้านป่าละอู หมู่ที่ 3 ต�าบลห้วยสัตว์ใหญ่ 

อ�าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบครีขีันธ์ ตัง้อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน โดยความรับผดิชอบของกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช พื้นที่ปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรปกาเกอะญอมีความสูง

จากระดับน�า้ทะเลประมาณ 300 เมตร พกิัดพื้นที่ประมาณ ละตจิูด 

12๐30.642′ เหนือ ลองจิจูด 099๐29.839′ ตะวันออก เกษตรกร

มีอาชีพในการเพาะปลูกข้าวไร่และพืชผักที่ต้องการน�้าน้อย โดยมี

ข้าวไร่เป็นอาหารหลักและครัวเรือนมีรายได้จากการรับจ้างทั่วไป 

(Vechpong et al., 2015) 

ปัจจุบันลักษณะการปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรเปลี่ยนไปจาก

เดมิ ในอดตีเกษตรกรแต่ละครัวเรอืนมพีื้นที่ปลูกข้าวแบบหมุนเวยีน

จ�านวน 4 แปลง มีการเตรียมแปลงโดยการเผาแบบวนแปลงเพื่อ

เตรียมพื้นที่ส�าหรับการเพาะปลูก ก�าจัดวัชพืช และเพื่อเพิ่มความ

อุดมสมบูรณ์ของดิน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่จ�านวนครัวเรือน

เพิม่ขึ้น ท�าให้พื้นทีป่ลกูข้าวไร่มจี�ากดัและไม่สามารถปลกูวนแปลงได้

ซึ่งการปลูกพืชชนิดเดียวในพื้นที่เดิม ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์

ของดินที่ลดลงและอาจส่งผลต่อการเข้าท�าลายของโรคและแมลง

เพิ่มขึ้น (Mghase et al., 2011) จ�านวนเกษตรกรปกาเกอะญอที่ปลูก

ข้าวไร่มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2553-2554 มีประมาณ 

17 ครัวเรือน และในปี พ.ศ. 2555 ลดลงเหลือประมาณ 12 ครัว

เรือน (ร้อยละ 29.41) ซึ่งมีสาเหตุส�าคัญ คือ ผลผลิตข้าวไร่ตกต�า่

ลงจากในอดตี ปรมิาณผลผลติไม่เพยีงพอต่อการบรโิภคทัง้ปี ท�าให้

เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องออกไปท�าอาชพีรับจ้างทั่วไปนอกพื้นที่ และ

เมื่อวิเคราะห์ปัญหาผลผลิตข้าวไร่ตกต�่าร่วมกับเกษตรกร พบว่า

เกดิจากหลายสาเหตุ ดังนี้ 1) การขาดน�า้ระหว่างปลูก ซึ่งการปลูก

อาศัยน�้าฝนเพียงอย่างเดียว ฤดูฝนค่อนข้างสั้น ทั้งนี้ฤดูปลูกอยู่

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม หรอือาจล่าช้าจนเข้าสูเ่ดอืนสงิหาคมขึ้นกบั

ปรมิาณน�า้ฝน และเกบ็เกีย่วในเดอืนตลุาคม 2) โรคและแมลงระบาด 

3) ข้าวไร่บางพันธุ์ที่เกษตรกรเลือกปลูกตามความชอบมีปัญหาต้น

หักล้มโดยเฉพาะเมื่อใกล้เวลาเก็บเกี่ยว 4) เกษตรกรขาดแรงงาน

ในการก�าจัดวัชพืช และ 5) การปลูกข้าวไร่ในแปลงเดิมซ�้าๆ โดย

ไม่มีการบ�ารุงดิน ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ลดลง สรุป

ได้ว่าสาเหตุของผลผลิตตกต�่าเกี่ยวข้องกับทั้งปัจจัยพันธุกรรม 

การจดัการแปลง การจดัการน�า้ ซึง่ทัง้สามปัจจยัเป็นโจทย์วจิยัทีค่่อน

ข้างใหญ่ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้เป้าหมายของการศึกษาจึงเลือกเฉพาะ

การจดัการแปลงโดยหาวธิกีารบ�ารงุดนิทีเ่หมาะสมกบัพื้นทีแ่ละการ

ปฏบิัตไิด้ของเกษตรกร 

การปลกูข้าวไร่ของเกษตรกรปกาเกอะญอ ใช้วธิกีารปลกูแบบ

หยอดหลมุและฝังกลบ ระยะระหว่างแถวและระหว่างหลมุประมาณ 

50 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร ตามล�าดับ จ�านวนเมล็ดปลูก

ประมาณ 5-6 เมล็ดต่อหลุม ปลูกลกึประมาณ 2-3 เซนตเิมตร เริ่ม

ต้นปลูกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมขึ้นกับปริมาณน�้าฝน

และการเลือกใช้พันธุ์ข้าวไร่อายุสั้น อายุปานกลาง หรืออายุยาว 

เพือ่ปลกูนัน้ เกษตรกรประเมนิจากปรมิาณน�้าฝนเมือ่เริม่ต้นฤดกูาล 

มกีารก�าจัดวัชพชืระหว่างการปลูกโดยแรงงานคนจ�านวน 1-2 ครัง้ 

ระหว่างการปลูก (Na Chiangmai et al., 2016) เก็บเกี่ยวประมาณ

เดอืนตุลาคมถงึพฤศจกิายนขึ้นกับอายุของพันธุ์ข้าว ส�าหรับตัวแทน



AB
C 

JO
UR

NA
L

AB
C 

JO
UR

NA
L

919191

วำรสำรวจิัยเพื่อกำรพัฒนำเชงิพื้นที่   =====  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 มนีำคม-เมษำยน 2561

เกษตรกรทีอ่าสาสมคัรใช้แปลงของตนเองเพือ่การศกึษาวจิยัร่วมกนั

และใช้ในการถ่ายทอดให้กับเกษตรกรภายในกลุ่ม ได้แก่ คุณมีด 

จันทร์อุปถัมภ์ และคุณกอไก่ จันทร์อุปถัมภ์

วธิดี�ำเนนิกำรวจิัย

งานวิจัยนี้ด�าเนินการโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ของเกษตรกร

ปกาเกอะญอผู้ปลูกข้าวไร่ เน้นการศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนได้ 

(Adaptive) ตามสถานการณ์ เพื่อหาวิธีการบ�ารุงดินที่เหมาะสม

ส�าหรับการผลิตข้าวไร่ของเกษตรกรในพื้นที่สูง ประกอบด้วย 3 

ระยะ ได้แก่ 1) การเตรยีมการวจิยั (Pre-search phase) (พ.ศ. 2555) 

2) การด�าเนนิการวจิัย (Research phase) (พ.ศ. 2557-2558) และ 

3) การตดิตามและประเมนิผลการวจิัย (Monitoring and evaluation 

phase)

งานวิจัยนี้น�าเสนอการทดลองในระยะด�าเนินการวิจัย (พ.ศ. 

2557-2558) ซึ่งต่อยอดจากงานวิจัยในปี พ.ศ. 2555 และเสนอ

การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของเกษตรกรตามกรอบแนวคิดการ

วจิัยในภาพที่ 1

1) กำรเตรยีมกำรวจิัย 

ในปี พ.ศ. 2555 ได้มกีารส�ารวจสถานการณ์การผลติข้าวไร่

ของเกษตรกรปกาเกอะญอ บ้านป่าละอ ูต�าบลห้วยสตัว์ใหญ ่อ�าเภอ

หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ทัง้จ�านวนเกษตรกร วธิกีารจดัเตรยีม

แปลง การปลูก พันธุ์ข้าวที่ใช้ และหาอาสาสมัครตัวแทนเกษตรกร

ในการใช้แปลงของตนเองเพื่อการศึกษาวิจัยและใช้ในการถ่ายทอด

ผลการศกึษาให้กบัเกษตรกรภายในกลุม่ และมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบ

รปูแบบการบ�ารงุดนิในพื้นทีป่ลกูข้าวไร่ของเกษตรกร ได้แก่ การใช้ปุย๋

พชืสดทีไ่ด้จากการปลกูถัว่เขยีวในแปลง การใช้ปุย๋มลูโค เปรยีบเทยีบ

กับแปลงที่เกิดจากการเผาป่าไผ่ซึ่งเป็นรูปแบบการเตรียมแปลงที่

ปฏบิตัโิดยทัว่ไปในพื้นที่ (ภาพที ่2) ทัง้นี้ผลการศกึษาพบว่าการบ�ารงุดนิ

ภำพที่ 1  กรอบการวจิัยแบบมสี่วนร่วมเพื่อหาวธิกีารบ�ารุงดนิที่เหมาะสมส�าหรับการผลติข้าวไร่ของ

        เกษตรกรปกาเกอะญอ ต�าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ�าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบครีขีันธ์              
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ในแปลงข้าวไร่ด้วยปุ๋ยมูลโคเหมาะสมส�าหรับเกษตรกร เนื่องจาก

ไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้น�้าเพื่อการปลูกพืชตระกูลถ่ัวส�าหรับ

การใช้เป็นปุย๋พชืสด แต่เนือ่งจากเกษตรกรปกาเกอะญอในพื้นทีไ่ม่ได้

เลี้ยงสตัว์ท�าให้มต้ีนทนุในการจดัซื้อปุย๋มลูโค ด้วยเหตนุี้ การผลติปุย๋

อินทรีย์ที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่จึงน่าจะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมส�าหรับ

เกษตรกร และน�าผลการศกึษามาเป็นข้อมลูเพือ่การด�าเนนิการวจิยั

ในปี พ.ศ. 2557-2558

2) กำรด�ำเนนิกำรวจิัย 

ศึกษาการบ�ารุงดินในแปลงข้าวไร่ด้วยอินทรียวัตถุที่ผลิต

โดยใช้วัตถุดบิในพื้นที่ (พ.ศ. 2557-2558) เพื่อเปรยีบเทยีบสูตรปุ๋ย

ที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่และศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยดังกล่าวต่อ

การผลติข้าวไร่ของเกษตรกร ประกอบด้วยการทดลองดังนี้

กำรทดลองที่ 1 กำรศึกษำสูตรปุ๋ยหมักที่ผลิตโดยใช้

วัตถุดบิในพื้นที่บ้ำนป่ำละอู

วิธีการคือท�าการศึกษาสมบัติทางเคมีของวัตถุดิบที่น�ามา

ใช้ในการผลติปุ๋ยหมัก ได้แก่ ฟางข้าว หญ้าสด ดนิขุยไผ่ (ดนิโคนต้น

ไผ่) ทีร่วบรวมได้ในพื้นที ่เปรยีบเทยีบกบัมลูโคทีไ่ม่มใีนพื้นทีเ่กษตรกร

ปกาเกอะญอ แต่สามารถหาซื้อได้จากเกษตรกรกลุ่มอื่นในต�าบล

ห้วยสัตว์ใหญ่ ร่วมกับการจัดการน�้าที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบกับ

สูตรมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดนิ และสูตรปุ๋ยหมักจากส�านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาต ิ(2554) (สูตรวศิวกรรมแม่โจ้ 1) จ�านวน 4 วธิกีาร

วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ ์จ�านวน 5 ซ�า้ วธิกีารตา่งๆ ดงันี้

วธิกีาร 1 ได้แก่ ปุ๋ยสูตร ฟางข้าว : เศษพชืสด : มูลโค : ดนิ

ขุยไผ่ สัดส่วน 3 : 1 : 0.25 : 0.75 (v/v) ที่ท�าการรดน�้ากองปุ๋ยหมัก

ทุกวัน

วธิกีาร 2 ได้แก่ ปุ๋ยสูตร ฟางข้าว : เศษพชืสด : มูลโค : 

ดนิขุยไผ่ สัดส่วน 3 : 1 : 0.25 : 0.75 (v/v) ที่ท�าการรดน�า้หนึ่งครัง้

ภายในสามวัน 

วธิกีาร 3 ฟางข้าว : มูลโค : ยูเรยี (5 : 1 : 0.01 w/w) + 

จุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน (พด. 1) ครึ่งซอง มีการให้น�้าทุกวัน 

(สูตรกรมพัฒนาที่ดนิ)

วธิกีาร 4 ฟางข้าว : มูลโค (4 : 1 v/v) มกีารให้น�า้ทุกวัน 

(สูตรวศิวกรรมแม่โจ้ 1)

ท�าการศกึษาการผลติปุ๋ยหมักแบบวางเป็นกอง โดยแต่ละ

กองปุย๋มวีตัถดุบิสตูรต่างๆ ประมาณ 150 กโิลกรมัต่อกอง และให้น�้า

กองปุ๋ยหมักปรมิาตร 10 ลติรต่อกอง ตามความถี่ของแต่ละวธิกีาร

ภำพที่ 2  การบ�ารุงดนิโดยวธิกีารที่แตกต่างกันในแปลงเกษตรกรปกาเกอะญอ พื้นที่บ้านป่าละอู 

            ต�าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ�าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบครีขีันธ์       
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และบันทึกผลสมบัติทางกายภาพและเคมีของปุ ๋ยทั้ง 4 สูตร

ภายหลังการหมักนาน 2 เดอืน 

กำรทดลองที่ 2 ศกึษำกำรใช้ดนิขุยไผ่ทดแทนมูลโค

วธิกีารคอืการทดแทนมลูโคด้วยดนิขุยไผ่ในสตูรทีค่ดัเลอืก

จากการทดลองที ่1 ทัง้นี้ดนิขยุไผ่มรีายงานว่าเป็นแหล่งของจลุนิทรย์ี

ที่มีกิจกรรมสูง (Tu et al., 2014) และพบมากในพื้นที่บ้านป่าละอู 

ท�าการศึกษาปุ๋ยหมักสูตรต่างๆ ที่มีการผลิตโดยใช้วัตถุดิบหลักใน

พื้นที่บ้านป่าละอู ได้แก่ เศษพืชสด ฟางข้าว เปรียบเทียบกับสูตร

ที่มีการใช้มูลโคเป็นวัตถุดิบ ร่วมกับการจัดการน�้าที่แตกต่างกัน 

จ�านวน 5 วธิกีาร (สูตร) วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ จ�านวน 

3 ซ�า้ วธิกีารต่างๆ ดังนี้ 

วธิกีาร 1 สูตร ฟางข้าว : มูลโค (4 : 1 v/v หรอื 1 : 2.62 

w/w) มกีารรดน�า้กองปุ๋ยทุกวัน

วธิกีาร 2 สูตร ฟางข้าว : ดนิขุยไผ่ (4 : 1 v/v หรอื 1 : 2.62 

w/w) มกีารรดน�า้กองปุ๋ยทุกวัน

วธิกีาร 3 สูตร ฟางข้าว : ดนิขุยไผ่ (4 : 1 v/v หรอื 1 : 2.62 

w/w) มกีารรดน�า้กองปุ๋ยหนึ่งครัง้ต่อสามวัน (น�า้น้อย)

วธิกีาร 4 สูตร ฟางข้าว : ดนิขุยไผ่ (8 : 1 v/v หรอื 1 : 1.31 

w/w) มกีารรดน�า้กองปุ๋ยทุกวัน

วธิกีาร 5 สูตร ฟางข้าว : ดนิขุยไผ่ (8 : 1 v/v หรอื 1 : 1.31 

w/w) มกีารรดน�า้กองปุ๋ยหนึ่งครัง้ต่อสามวัน (น�า้น้อย)

ท�าการศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักในกล่องพลาสติกที่เจาะรู

โดยรอบ โดยบรรจวุตัถดุบิสตูรต่าง ๆ  ประมาณ 15 กโิลกรมัต่อกล่อง 

และให้น�า้กองปุย๋หมกัปรมิาตร 1 ลติรต่อกล่อง ตามความถีข่องแต่ละ

วธิกีาร และบันทกึผลสมบัตทิางกายภาพและเคมขีองปุ๋ยทั้ง 5 สูตร 

ภายหลังการหมักนาน 2 เดือนเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐานของ

กรมพัฒนาที่ดนิ และสูตรปุ๋ยหมักจากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ

(2554) (สูตรวศิวกรรมแม่โจ้ 1)

กำรทดลองที่ 3 กำรใช้ปุ ๋ยหมักอินทรีย์ที่ผลิตจำก

วัตถุดบิในพื้นที่ต่อผลผลติข้ำวไร่ในแปลงเกษตรกร

วิธีการคือท�าการผลิตปุ๋ยสูตรที่คัดเลือกจากการทดลอง

ที่ 2 ร่วมกับเกษตรกรนานสองเดอืน แล้วน�าไปบ�ารุงดนิในพื้นที่ปลูก

ข้าวไร่ของเกษตรกร จัดปัจจัยศึกษาแบบ 2x16 แฟคทอเรียลใน

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (2x16 factorial in CRD) จ�านวน 

4 ซ�า้ ปัจจยัทีห่นึง่ ได้แก่ การบ�ารงุและไม่บ�ารงุดนิด้วยปุย๋หมักทีผ่ลติ

ขึ้น (โดยแปลงทีท่�าการใส่ปุย๋ใส่ในอตัรา 1.46 กโิลกรมัต่อตารางเมตร 

หรอื 2.34 ตันต่อไร่) และปัจจัยที่สอง ได้แก่ พันธุ์ข้าวไร่ที่ส่วนใหญ่

รวบรวมได้ในพื้นทีจ่�านวน 15 พนัธุ ์(บอืซเูซ้อลา บอืกอบ ิแพท่อโปโล 

แพท่อตะกดีี้ นาสาร ข้าวเหนยีวป่าละอู บอแผ่ซู บอืกพิู กพิู บอืเกะ 

ปู่เงะ ในหลวง แพท่อกอบ ิว้องลาย และองัเจงิใหญ่) และจากจงัหวดั

เชยีงใหม่ จ�านวน 1 พนัธุ ์(เล่าสุหยา) ศกึษาสมบตัทิางเคมขีองปุย๋หมกั

ที่ผลติขึ้น องค์ประกอบผลผลติ ผลผลติ และคะแนนการหักล้มของ

ข้าวไร่ (ดัดแปลงจากวธิกีารของ Unan et al., 2013) (ให้คะแนนจาก 

1 ถงึ 9; คะแนน 1 = ต้นตัง้ตรง ทรงต้นตัง้อยู่ที่ 70-90 องศาจาก

แนวพื้นดนิ; คะแนน 9 = ต้นล้มอย่างสมบูรณ์ ทรงต้นตัง้อยู่ที่ 0-10 

องศาจากแนวพื้นดนิ)

ทุกการทดลองท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์

วาเรียนซ์ (ANOVA) และท�าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า

เฉลี่ยโดยวธิ ีDuncan’s Multiple Range Test (DMRT)

3) กำรตดิตำมและประเมนิผลกำรวจิัย 

การทดลองทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร และ

เมื่อทราบผลการศึกษาในแต่ละการทดลอง ได้น�าผลการศึกษา

ดังกล่าวมาถ่ายทอดให้เกษตรกร รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของ

เกษตรกร 

ผลกำรวจิัย

กำรทดลองที่ 1 กำรศึกษำสูตรปุ ๋ยหมักที่ผลิตโดยใช้

วัตถุดบิในพื้นที่บ้ำนป่ำละอู

ผลการวเิคราะห์สมบัตทิางเคมขีองวัตถุดบิ พบว่าฟางข้าว

มปีรมิาณอนิทรยีวัตถุสูงสุด (ร้อยละ 89.05) เช่นเดยีวกับเศษพชืสด 

(ร้อยละ 87.79) ขณะที่ฟางข้าวและเศษพืชสดมีร้อยละไนโตรเจน

ทัง้หมดมคี่าสูงสุด (ร้อยละ 0.54) และน้อยที่สุด (ร้อยละ 0.26) ตาม

ล�าดับ ส�าหรับดนิขุยไผ่พบว่ามคีวามชื้น (ร้อยละ 19.21) ไนโตรเจน

ทั้งหมด (ร้อยละ 0.37) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (ร้อยละ 0.13) และ

โพแทสเซยีมทัง้หมด (ร้อยละ 0.13) ใกล้เคยีงกับปุ๋ยมูลโค 

ปุย๋หมักทัง้ 4 สตูร ทีร่ะยะการหมักนานสองเดอืนนัน้ พบว่า

ปุ๋ยสูตรที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นสูตรปุ๋ยหมักที่ได้รับการเผยแพร่ ได้แก่ 

สูตรกรมพัฒนาที่ดนิและสูตรวศิวกรรมแม่โจ้ 1 นัน้ มคี่าสมบัตทิาง

กายภาพและเคมขีองปุ๋ย (ยกเว้นการน�าไฟฟ้า) สูงกว่าสูตร 1 และ 2

ที่มกีารดัดแปลงวัตถุดบิโดยใช้เศษพชืสดและดนิขุยไผ่ รวมทัง้มกีาร

ลดสัดส่วนของมูลโค (ตารางที่ 1) ซึ่งดนิขุยไผ่และฟางข้าวมปีรมิาณ

สารอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจนต�่าเช่นเดยีวกันกับเศษเหลอืจากพชื

ทางการเกษตรอื่นๆ ส่งผลต่อคุณภาพของปุ๋ยหมักที่ต�า่กว่า (Naik, 

2007; Louisa & Taguiling, 2013) ขณะทีส่ตูร 3 และ 4 ได้รบัประโยชน์

จากการท�างานของจุลินทรีย์ทั้งจากมูลโคและจุลินทรีย์ของกรม

พัฒนาที่ดิน ท�าให้มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัตถุดิบได้ดีกว่า 

(Sharma et al., 2017) ส�าหรับร้อยละฟอสฟอรัสเป็นลักษณะเดยีว

ที่ไม่พบความแตกต่างระหว่างปุ๋ยทัง้ 4 สูตร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปุ๋ย

ทัง้ 4 สูตร มกีารปรับสัดส่วนมูลโค ซึ่งมรีายงานว่ามูลโคเป็นวัตถุดบิ

ที่มีปริมาณฟอสฟอรัสต�่า (Komkaew et al., 2016) และต�่ากว่า

มูลสัตว์ชนดิอื่น ๆ (Nelson & Janke, 2007)
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กำรทดลองที่ 2 ศกึษำกำรใช้ดนิขุยไผ่ทดแทนมูลโค

จากการทดลองที่ 1 ปุ๋ยสูตร 4 ได้แก่ ฟางข้าว : มูลโค (4 : 1

v/v) ให้น�้าทุกวัน (สูตรวิศวกรรมแม่โจ้ 1) ที่พบว่ามีสมบัติทางเคมี

สูงใกล้เคยีงกับสูตรที่แนะน�าโดยกรมพัฒนาที่ดนิ ถูกน�ามาปรับสูตร

เพิ่มเตมิอกี 4 สูตร (สูตรที่ 2-5) เพื่อลดการใช้มูลโคที่เป็นวัตถุดบิ

นอกพื้นที่ส�าหรับเกษตรกรปกาเกอะญอ มีทั้งท�าการปรับสัดส่วน

ดินขุยไผ่ซึ่งเป็นแหล่งจุลินทรีย์ตามธรรมชาติและมีธาตุอาหารสูง 

(Tu et al., 2014; Shiau et al., 2017) รวมทัง้รูปแบบการให้น�า้แบบ

ปกติ (ให้น�้ากองปุ๋ยหมักทุกวัน) และให้น�้าน้อย (ให้น�้ากองปุ๋ยหมัก

ทุกสามวัน) ภายหลังการหมักปุ๋ยนาน 2 เดือน ปุ๋ยสูตร 5 มีร้อย

ละไนโตรเจนเท่ากับ 0.79 และร้อยละอินทรียวัตถุเท่ากับ 17.74 

ซึ่งมีค่าสูงกว่าปุ๋ยสูตร 3 ที่มีค่าร้อยละเท่ากับ 0.47 และ 9.34 

ตามล�าดับ (มนต์ณัช แย้มยิ่ง และคณะ, 2561) (ตารางที่ 2) เมื่อ

ท�าการเปรยีบเทยีบเฉพาะกลุ่มที่ใช้น�า้น้อยในการผลติปุ๋ยหมัก ด้วย

เหตุนี้ ปุ๋ยสูตร 5 จึงถูกน�าเสนอแก่เกษตรกรเพื่อพิจารณาน�าไป

ผลติร่วมกับเกษตรกรและใช้บ�ารุงดนิในพื้นที่ปลูกข้าวไร่ต่อไป

กำรทดลองที ่3 กำรใช้ปุย๋หมกัอนิทรย์ีทีผ่ลติจำกวตัถดุบิ

ในพื้นที่ต่อผลผลติข้ำวไร่ในแปลงเกษตรกร 

ส�าหรับปุ ๋ยหมักสูตร 5 ที่ผลิตโดยความร่วมมือของ

นักวิจัยและเกษตรกรในพื้นที่ (ภาพที่ 3) มีองค์ประกอบทางเคมี

ดังแสดงในตารางที่ 3

ตำรำงที่ 1  สมบัตทิางกายภาพและเคมขีองปุ๋ยหมักสูตรต่างๆ ภายหลังการหมักนานสองเดอืน

สูตรปุ๋ย
การน�าไฟฟ้า 

(dS/m)
กรด-ด่าง

อนิทรยี์

คาร์บอน

(กรัม/กก.)

อนิทรยีวัตถุ 

(กรัม/กก.)

ร้อยละ

ไนโตรเจน

ร้อยละ

ฟอสฟอรัส

ร้อยละ

โพแทสเซยีม

สูตร 1 0.93±0.04b 8.18±0.03b 102±18c 177±10c 0.03±0.01c 0.15±0.05 0.35±0.05c

สูตร 2 1.64±0.48a 8.03±0.02b 100±14c 172±8c 0.03±0.02c 0.14±0.00 0.63±0.01b

สูตร 3 0.48±0.46bc 8.31±0.37b 318±33a 548±19a 1.63±0.05a 0.18±0.02 1.34±0.07a

สูตร 4* 0.17±0.01c 8.93±0.01a 146±11b 251±6b 0.11±0.01b 0.17±0.04 1.27±0.04a

p-value 0.0032 0.0017 0.0032 0.0017 <0.0001 0.5134 <0.0001

CV (%) 42.16 2.24 42.16 2.24 6.04 20.36 5.48
สูตร 1 ปุ๋ยสูตร ฟางข้าว : เศษพชืสด : มูลโค : ดนิขุยไผ่ (3 : 1 : 0.25 : 0.75 v/v) รดน�า้กองปุ๋ยหมักทุกวัน

สูตร 2 ปุ๋ยสูตร ฟางข้าว : เศษพชืสด : มูลโค : ดนิขุยไผ่ (3 : 1 : 0.25 : 0.75 v/v) รดน�า้กองปุ๋ยหมักทุกสามวัน  

สูตร 3 ปุ๋ยสูตร ฟางข้าว : มูลโค : ยูเรยี (5 : 1 : 0.01 w/w) + จุลนิทรยี์ของกรมพัฒนาที่ดนิ (พด. 1) ครึ่งซอง ให้น�า้ทุกวัน

สูตร 4 ปุ๋ยสูตร ฟางข้าว : มูลโค (4 : 1 v/v) ให้น�า้ทุกวัน (สูตรวศิวกรรมแม่โจ้ 1)

ที่มำ: ดัดแปลงจาก Komkaew et al. (2016)

หมายเหตุ: *สูตรที่น�าไปใช้ต่อในการทดลองที่ 2

ตำรำงที่ 2  ร้อยละไนโตรเจนและร้อยละอนิทรยีวัตถุของปุ๋ยหมักสูตรต่าง ๆ ภายหลังการหมักนานสองเดอืน

สูตรปุ๋ย
ร้อยละ

อนิทรยีวัตถุ 

ร้อยละ

ไนโตรเจน

สูตร 1 ฟางข้าว : มูลโค (1 : 2.62 w/w) มกีารรดน�า้กองปุ๋ยทุกวัน 21.82±1.69a 1.08±0.08a

สูตร 2 ฟางข้าว : ดนิขุยไผ่ (1 : 2.62 w/w) มกีารรดน�า้กองปุ๋ยทุกวัน 10.87±1.83d 0.49±0.06d

สูตร 3 ฟางข้าว : ดนิขุยไผ่ (1 : 2.62 w/w) มกีารรดน�า้กองปุ๋ยหนึ่งครัง้ต่อสามวัน (น�า้น้อย) 9.34±1.02d 0.47±0.06d

สูตร 4 ฟางข้าว : ดนิขุยไผ่ (1 : 1.31 w/w) มกีารรดน�า้กองปุ๋ยทุกวัน 14.49±1.47c 0.66±0.09c

สูตร 5 ฟางข้าว : ดนิขุยไผ่ (1 : 1.31 w/w) มกีารรดน�า้กองปุ๋ยหนึ่งครัง้ต่อสามวัน (น�า้น้อย) 17.74±1.76b 0.79±0.03b

p-value 0.0001 <0.0001

CV (%) 10.60 9.16
ที่มำ: ดัดแปลงจาก มนต์ณัช แย้มยิ่ง และคณะ (2561)
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ผลการน�าปุ ๋ยสูตร 5 ไปใช้บ�ารุงดินในแปลงเกษตรกร 

พบว่าผลผลติเฉลี่ยของข้าวไร่ทัง้ 16 พันธุ์ จากแปลงที่ได้รับการใส่

ปุ๋ยหมัก (97.5 กรัม) สูงกว่าแปลงที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยหมัก (68.8 กรัม) 

และไม่มีปฏิกิริยาร่วมระหว่างการใส่ปุ๋ยและพันธุ์ข้าว (ตารางที่ 4) 

นั่นหมายถึงการใส่ปุ๋ยสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของข้าวไร่ทุกพันธุ์

ได้ ขณะที่องค์ประกอบผลผลติและการหักล้มของต้นระหว่างแปลง

ที่มีการใส่และไม่ใส่ปุ๋ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งการบ�ารุงดินด้วย

ปุ๋ยหมักเป็นการปรับปรุงโครงสร้างดินที่ส่งผลต่อพัฒนาการและ

ลักษณะทางสรีรวิทยาของราก ส่งผลต่อการหาอาหาร การดูดน�้า

และการหายใจของรากพืช (Titiek & Utoma, 1995; Rosmarkam 

& Yowono, 2002) ท�าให้น�้าหนักของรากและขนาดของรากสะสม

อาหารเพิ่มขึ้น (Boru et al., 2017; Pellejero et al., 2017)

ลกัษณะองคป์ระกอบผลผลติทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการบ�ารงุ

ดินยังมีค่าไม่ชัดเจนในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการ

ปรับปรุงดินเพิ่งเริ่มด�าเนินการในปีแรก ขณะเดียวกัน การใช้ปุ๋ยที่

ผลิตจากดินขุยไผ่และฟางข้าวมีปริมาณสารอาหารโดยเฉพาะ

ไนโตรเจนต�่าเช่นเดียวกันกับการผลิตปุ๋ยหมักโดยการใช้เศษเหลือ

จากพชืทางการเกษตรอื่นๆ (Naik, 2007) ด้วยเหตุนี้ การบ�ารุงดนิ

ตำรำงที่ 3  องค์ประกอบทางเคมขีองปุ๋ยหมัก

องค์ประกอบทางเคมี ร้อยละ

ไนโตรเจนทัง้หมด (Total nitrogen) 0.66

อนิทรยีวัตถุ (Organic matter) 15.25

คาร์บอน/ไนโตรเจน (Carbon/Nitrogen ratio) 13.40

ฟอสฟอรัส (Phosphorus) 0.24

โพแทสเซยีม (Potassium) 0.63

องค์ประกอบทางเคมี ร้อยละ

แคลเซยีม (Calcium) 0.46

แมกนเีซยีม (Magnesium) 0.27

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.53

ค่าการน�าไฟฟ้า (EC) 0.73 dS/m

ภำพที่ 3  การศกึษาผลการใช้ปุ๋ยต้นทุนต�่าต่อการหักล้มของข้าวไร่ที่ปลูกในพื้นที่บ้านป่าละอู       
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ด้วยปุ๋ยหมักในครั้งนี้จึงไม่เป็นสาเหตุที่ท�าให้ต้นข้าวหักล้ม อย่างไร

กต็ามหากเกษตรกรมกีารบ�ารงุดนิด้วยปุย๋หมกัหรอืปุย๋ทีม่ไีนโตรเจน

เป็นองค์ประกอบในปริมาณสูงก็อาจท�าให้เกิดข้าวหักล้มได้

เช่นเดยีวกัน

อภปิรำยผลวจิัย

1) กำรตดิตำมและประเมนิผลกำรวจิัย 

แม้ขอบเขตการวิจัยของบทความนี้จะเน้นการศึกษาในปี 

พ.ศ. 2557-2558 ในด้านการเรยีนรูข้องเกษตรกร แต่มกีารน�าเสนอ

ผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2555 ร่วมด้วยบางส่วน เนื่องจากมีความ

ต่อเนื่องและเป็นที่มาของงานวจิัยนี้ 

ผลการศึกษารูปแบบการบ�ารุงดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่โดย

เกษตรกรมีส่วนร่วม (พ.ศ. 2555) ได้มีการน�าเสนอผลการวิจัย

กลับไปยังกลุ่มเกษตรกร และรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของการบรกิารวชิาการ ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2555 

(ภาพที่ 3) (พรรณธภิา ณ เชยีงใหม่, 2555) ส�าหรับข้อคดิเห็นของ

กลุ่มเกษตรกรภายหลังการเข้าสังเกตผลการใช้ปุ๋ยหมักบ�ารุงดิน

ในแปลงข้าวไร่ที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันจากแปลงเกษตรกร ได้แก่ 

1) การใช้ปุ๋ยอนิทรยี์บ�ารุงดนิท�าให้ต้นข้าวแตกกอดกีว่าแปลงที่ไม่ได้

รับการบ�ารุง จากการประเมินของเกษตรกรที่เคยปลูกข้าวไร่พันธุ์

เดียวกันในปีที่ผ่านมา เพราะท�าให้ข้าวสามารถเผชิญความแล้งได้

ดีกว่าและผลผลิตเสียหายน้อยกว่า โดยเกษตรกรสังเกตจากความ

สามารถในการฟื้นตัวได้เร็วภายหลังได้รับน�้าฝน หลังจากเกิดฝน

ทิ้งช่วงไปก่อนหน้านั้นของต้นข้าวในแปลงที่ได้รับการบ�ารุงดินทั้ง

ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยมูลโค ท�าให้ผลผลิตไม่เสียหายมากนักเมื่อเทียบ

กับแปลงควบคุม แม้ว่าผลการศกึษาปุ๋ยมูลโคจะให้การเจรญิเตบิโต

ของข้าวไร่ดีกว่าการใช้ปุ๋ยพืชสดจากถั่วเขียว แต่เนื่องจากปุ๋ยมูลโค

มรีาคาแพง เกษตรกรจงึชื่นชอบการใช้ปุ๋ยพชืสดมากกว่า เพราะได้

ประโยชน์ทัง้จากการบ�ารงุดนิและสามารถเกบ็เมล็ดถัว่เขยีวจากการ

ออกผลผลติรอบแรกไว้เพื่อการบรโิภคได้ และสามารถเก็บเมล็ดไว้

เพือ่การบ�ารงุดนิในปีต่อไปได้ แต่ปัญหาส�าหรบัการปลกูถัว่เขยีวเพือ่

ท�าเป็นปุ๋ยพชืสดส�าหรบัเกษตรกร คอืชว่งทีป่ลกูถัว่เขยีวเป็นช่วงขาด

ฝน อกีทัง้น�า้ในล�าธารธรรมชาตมิปีรมิาณน้อยและอยูห่่างไกล ท�าให้

ต้องใช้แรงงานและเวลาในการขนน�า้เพือ่การเพาะปลกู และการได้รบั

ความชื้นไม่เพยีงพอส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของต้นถ่ัวเขยีว ท�าให้ได้

ปรมิาณปุ๋ยพชืสดส�าหรับการบ�ารุงดนิน้อยตามไปด้วย

ด้วยเหตนุี้การผลติปุย๋อนิทรย์ีทีเ่กษตรกรสามารถด�าเนนิการ

ได้ต้องมีการใช้น�้า แรงงาน และเวลาน้อย และใช้วัตถุดิบในพื้นที่ 

เพือ่หลกีเลีย่งการเพิม่ต้นทนุการผลติ จงึเป็นเป้าหมายของการศกึษา

ในล�าดับต่อไป ซึ่งความต้องการใช้เทคโนโลยกีารผลติพชืที่ใช้ต้นทุน

ต�า่นัน้สอดคล้องกบัความต้องการของเกษตรกรในการท�าการเกษตร

บนพื้นที่สูงอื่นๆ (Barnaud et al., 2006) 

ในปี พ.ศ. 2557-2558 ท�าการศึกษาสูตรปุ ๋ยหมักที่

เหมาะสมส�าหรับการบ�ารุงดินในแปลงข้าวไร่ของเกษตรกร โดย

พจิารณาทัง้สมบตัทิางกายภาพและเคมขีองปุย๋ การผลติปุย๋ใช้น�า้น้อย

ตำรำงที่ 4  ค่าเฉลี่ย (± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ขององค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวไร่ที่ปลูกในแปลงที่ได้รับการบ�ารุงและ       

ไม่ได้รับการบ�ารุงดนิด้วยปุ๋ยหมักที่ผลติขึ้น

กรรมวธิี

ค่าเฉลี่ยลักษณะที่ศกึษา

จ�านวน

หน่อต่อกอ

จ�านวน

เมล็ดเต็มต่อกอ

ร้อยละ

เมล็ดเต็ม

น�า้หนัก 

100 เมล็ด (กรัม)

ผลผลติ (กรัม)

(แถว 3 เมตร)

คะแนนการ

หักล้มของต้น1

ค่าเฉลี่ย

- ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก 13.4±5.4 191.1±66.4 71.9±14.7 2.3±1.0 68.8±19.7b 2.91±2.51

- ใส่ปุ๋ยหมัก 13.6±6.7 203.4±76.0 75.1±14.0 2.4±0.7  97.5±27.2a 3.27±2.68

F-test (การใส่ปุ๋ย)        Ns Ns Ns Ns * Ns

F-test (พันธุ์) ** ** ** ** ** **

F-test (การใส่ปุ๋ย x พันธุ์) Ns Ns Ns Ns Ns Ns
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดยีวกันแต่ใช้อักษรก�ากับที่ต่างกันแสดงว่าแตกต่างอย่างมนีัยส�าคัญทางสถติทิี่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 
1     เฉพาะคะแนนการหักล้มของต้น ที่มา: Yamying et al. (2016)

Ns   ไม่แตกต่างทางสถติทิี่ระดับนัยส�าคัญทางสถติ ิ0.05 

*     แตกต่างอย่างมนีัยส�าคัญที่ระดับนัยส�าคัญทางสถติ ิ0.05 

**   แตกต่างอย่างมนีัยส�าคัญที่ระดับนัยส�าคัญทางสถติ ิ0.01 

หมำยเหตุ: เตมิปุ๋ยในดนิอัตรา 1.4 กโิลกรัมต่อตารางเมตร หรอื 2.34 ตันต่อไร่
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ประหยดัทัง้แรงงานและเวลา มกีารใช้วตัถดุบิในพื้นทีเ่ป็นหลกั รวมทัง้

ผลของปุ๋ยหมักดังกล่าวในการน�าไปใช้บ�ารุงดินในแปลงข้าวไร่ ที่

ทุกการทดลองมกีารด�าเนนิการร่วมกับเกษตรกร ได้มกีารถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร เรื่อง “การให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่

เกษตรกรผูป้ลกูข้าวไร่: พันธกุรรมกบัความสามารถในการต้านทาน

การหักล้ม การบ�ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ” ในเดือนกุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2558 (ภาพที่ 4) (พรรณธภิา ณ เชยีงใหม่ และคณะ, 2558) 

ทัง้นี้ มเีกษตรกรเข้าร่วมให้ข้อคดิเห็น 29 คน 

จากการประเมิน พบว่าเกษตรกรปกาเกอะญอจ�านวน 

29 คน (ร้อยละ 100) เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้ารับการให้ความรู้ทาง

วิชาการค่อนข้างน้อย จากการสอบถามรายบุคคลต่อกิจกรรมการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่ เกษตรกรมีความพึงพอใจเป็น

อย่างมาก รวมทัง้รูส้กึภาคภมูใิจกบัการได้น�าเสนอวถิชีวีติของกลุม่ที่

ผกูพนักบัการปลกูข้าวไร่ให้กบับคุคลภายนอกทีส่นใจ และเกษตรกร

จ�านวน 22 คน (ร้อยละ 75.86) มคีวามเชื่อมัน่ว่า สามารถน�าความรู้

ดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ เนือ่งจากประเมนิได้ว่าสามารถด�าเนนิ

การผลติปุย๋หมักได้ด้วยตนเองในพื้นที ่มกีารใช้น�า้ แรงงาน และเวลา

น้อย ส�าหรบัเกษตรกรทีไ่ม่เชือ่มัน่ว่าจะสามารถน�าไปใช้ได้ เนือ่งจาก

ครอบครวัมปัีญหาเรื่องพื้นทีก่ารเกษตรและบางส่วนได้วางแผนเดนิ

ทางไปรับจ้างนอกพื้นที่เรยีบร้อยแล้ว

จากการติดตามผลโดยการสอบถามผลการน�าความรู้

เรื่องการบ�ารุงดินด้วยปุ๋ยหมักไปใช้ในการผลิตข้าวไร่ของเกษตรกร 

พบการด�าเนินการโดยเกษตรกรจ�านวน 3 ราย (ร้อยละ 25) จาก

จ�านวนเกษตรที่ปลูกข้าวไร่ทัง้หมด 12 ราย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-

2558 และให้ข้อมูลว่า ผลผลติข้าวไร่เฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากเดมิสามารถ

ท�าข้าวไร่ได้ไร่ละ 10-20 ถัง/ไร่ (ข้าวเปลอืก) (ประมาณ 100-200 

กโิลกรัมต่อไร่) เพิ่มเป็น 15-22 ถัง/ไร่ (150-220 กโิลกรัมต่อไร่) 

2) ผลกำรเรยีนรู้ของเกษตรกร 

ในระหว่างการด�าเนนิการทีน่กัวจิยัและเกษตรกรมส่ีวนร่วม

นัน้ พบปัญหามากมายทัง้ปัญหาจากภัยแล้งตามธรรมชาต ิ ปัญหา

ช้างป่าในพื้นทีเ่ข้าท�าลายผลผลติข้าวไร่ ปัญหาทีเ่กดิจากการสือ่สาร

ผิดพลาดระหว่างผู้วิจัยและเกษตรกร (มีการสื่อสารโดยใช้ล่าม

เนื่องจากเกษตรกรปกาเกอะญอในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถฟัง

และพูดภาษาไทยได้ ทัง้นี้ล่ามเป็นเกษตรกรปกาเกอะญอที่สามารถ

สื่อสารภาษาไทยได้) และปัญหาความยากจนที่ท�าให้เกษตรกร

บางส่วนที่เข้าร่วมการด�าเนินงานในระยะแรกปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อ

หารายได้และบางส่วนมกีารโยกย้ายถิน่ฐานชัว่คราวเพือ่ไปประกอบ

อาชพีอืน่ รวมทัง้การทีเ่กษตรกรปกาเกอะญอไม่เคยได้รับความรูแ้ละ

ความเข้าใจเกีย่วกบัการวจิยัมากอ่น ซึง่ทัง้หมดต่างส่งผลกระทบตอ่

การด�าเนนิการตามแผนทีเ่ป็นขัน้ตอนของการวจัิย แต่อย่างไรกต็าม 

นับว่าเป็นจดุเริม่ต้นทีด่ขีองผูว้จิยัในการท�างานร่วมกบัเกษตรกรกลุม่

ที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิชาการ และก่อให้เกิดการเรียนรู้

ส�าหรบัเกษตรกรปกาเกอะญอ ดังนี้ 1) เกษตรกรเรยีนรูก้ารรวมกลุม่

เพือ่ท�าการเกษตร เพราะเดมิการรวมกลุม่ของชาวปกาเกอะญอเป็น

เพยีงเรือ่งทางประเพณแีละวฒันธรรม การรวมกลุม่ด้านการเกษตร

ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้และสามารถเพิ่มทักษะด้าน

การเกษตรภายในกลุ่ม และสามารถน�าไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ ได้

เช่นกัน 2) เกษตรกรเรียนรู้การท�างานร่วมกับบุคคลภายนอกพื้นที่ 

การได้แลกเปลี่ยนข้อคดิเห็น ความรู้ แนวคดิ และประสบการณ์กับ

นักวจิยัหรอืบคุคลภายนอก 3) เกษตรกรเรยีนรูค้วามส�าคัญของการ

ภำพที่ 4  การให้ความรู้เรื่องการบ�ารุงดนิด้วยอนิทรยีวัตถุในแปลงข้าวไร่ วัตถุดบิและวธิกีารผลติปุ๋ยหมัก ปี พ.ศ. 2558 

           ณ แปลงเกษตรกร ต�าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ�าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบครีขีันธ์     
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บ�ารงุดนิเพือ่เป้าหมายในการเพิม่ผลผลติ ทัง้จากการเป็นอาสาสมคัร

ใช้พื้นทีป่ลกูเป็นแปลงทดลอง มส่ีวนร่วมท�าการทดลอง สงัเกตการณ์

ผลการด�าเนนิงานและแสดงความคดิเหน็ร่วมกนั และ 4) เกษตรกรได้

ตระหนกัถงึความส�าคญัของทรพัยากรในพื้นที ่ได้แก่ ข้าวไร่ ฟางข้าว

ดินขุยไผ่ และเศษพืชสด เพราะเป็นวัตถุดิบที่มีการน�ามาใช้ในการ

ผลิตปุ๋ยหมักในการทดลองต่างๆ โดยเฉพาะข้าวไร่ และพันธุ์ข้าวที่

เป็นสาเหตุหลักที่เป็นที่มาของการศึกษาวิจัยของนักวิจัย เกษตรกร

ได้เรยีนรู้ว่าสามารถเพิ่มผลผลติข้าวไร่ได้จากการบ�ารุงดนิ โดยการ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้เองภายในชุมชนจากวัตถุดิบที่มีในพื้นที่ เช่น 

ฟางข้าวและดนิขยุไผ่ ซึง่เป็นอกีแนวทางหนึง่ในการพึง่พาตนเองเพือ่

การเพิ่มผลผลติทางการเกษตรของเกษตรกร 

สรุปผลวจิัย

จากการปรับสูตรปุ ๋ยหมักเพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนจากการ

ใช้ปุ ๋ยมูลโคซึ่งไม่เหมาะสมส�าหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ไม่ได้

เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก เพราะไม่สามารถพึ่งตนเองได้ และศึกษา

รูปแบบการให้น�้าระหว่างการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดปริมาณการใช้

น�้าและลดแรงงานให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร พบว่า

การผลิตปุ ๋ยหมักโดยใช้สูตรที่มีฟางข้าวต่อดินขุยไผ่ในสัดส่วน

ประมาณ 8:1 โดยปริมาตร ได้รับการประเมินจากเกษตรกรว่า

เป็นสูตรที่เหมาะสมที่สุด รวมทั้งปุ ๋ยหมักที่ผลิตได้มีสมบัติทาง

กายภาพและเคมีที่สามารถน�าไปใช้เพื่อการบ�ารุงดินได้ และผล

จากการผลิตและน�าปุ๋ยสูตรดังกล่าวไปใช้บ�ารุงดินในแปลงข้าวไร่

พบว่าให้ผลผลิตข้าวไร่เพิ่มขึ้น โดยไม่กระทบต่อการหักล้มของ

ต้นข้าว ผลการประเมินข้อคิดเห็นของเกษตรกรจากการศึกษา

วิจัยในครั้งนี้ พบว่า เกษตรกรปกาเกอะญอมีความพึงพอใจ

ในการมีส่วนร่วมในการศึกษาวิธีการบ�ารุงดินส�าหรับพื้นที่ของ

ตนเองและเรียนรู้การรวมกลุ่มเพื่อท�าการเกษตร รวมทั้งเรียนรู้
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