การพัฒนาเทคโนโลยีปองกันการชะลางพังทลายของดินในพืน้ ที่
ปลูกมันสําปะหลังแบบเกษตรกรมีสว นรวมเพื่อเกษตรยัง่ ยืน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
สุภา รันดาเว1 กิตติพร ศรีสวัสดิ1์ วันเลิศ วรรณปยะรัตน1 วัชรินทร ปางคชัยภูม1ิ วิโรจน จันทรโชติ1
วิศิษย จุยดอนกลอย1 บัญญัติ แหวนแกว2 ปรีชา เพชรประไพ2 และ Reinhardt H. Howeler3
บทคัดยอ
การพัฒนาเทคโนโลยีปองกันการชะลางพังทลายของดิน ในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังแบบเกษตรกรมีสวน
รวมเพื่อเกษตรยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ดําเนินการระหวางป 2545-2547 โดยกรมพัฒนา
ที่ดินรวมกับศูนยเกษตรเขตรอนนานาชาติ (CIAT) และศูนยวิจัยและพัฒนามันสําปะหลังหวยบง ในมูลนิธิพัฒนามัน
สําปะหลังแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการจัดการดินและพืชในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง โดยใช
วิธีการวิจัยแบบเกษตรกรมีสวนรวม (Farmer Participatory Research, FPR) ทําใหเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังได
ตระหนักถึงปญหาการชะลางพังทลายของดิน และนําวิธีการปองกันการชะลางพังทลายของดินที่เหมาะสมกับตนเอง
ไปใชในการผลิตมันสําปะหลัง ทําใหการผลิตมีความยั่งยืนและเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
ผลการดําเนินการพบวา เกษตรกรมีความตระหนักและกระตือรือรนที่จะปองการชะลางพังทลายของดิน
โดยเทคโนโลยีที่ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินไดดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร และเกษตรกรยอมรับ
มากที่สุด รอยละ 52.6 คือ การปลูกมันสําปะหลังระหวางแถบหญาแฝกกลุมพันธุสงขลา 3 และพันธุเวียดนาม
สามารถลดการสูญเสียดินได รอยละ 47.8-75.9 รองลงมาคือ การใชระบบพืชแซมโดยการปลูกมันสําปะหลังแซมดวย
ถั่วพรา เกษตรกรยอมรับ รอยละ 32.6 โดยลดการสูญเสียดินได 12.3% ยอมรับการใชปุยเคมีรวมกับมูลไก รอยละ
30.8 ถึงแมวาจะไมชวยลดการสูญเสียดินแตก็ชวยในดานการบํารุงดิน ยอมรับการปลูกพืชแซมดวยถั่วพุม รอยละ
27.8 ลดการสูญเสียดินได รอยละ 9.8 การปลูกระยะชิดยอมรับ รอยละ 20.8 ไมชวยลดการสูญเสียดินแตไดผลผลิต
มากกวาวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ยอมรับการยกรองขวางความลาดเท รอยละ 18.6 เพราะสามารถลดการสูญเสียดินได
รอยละ 1.8 และยอมรับการปลูกพืชแซมดวยถั่วเขียวที่ชวยบํารุงดิน รอยละ 15.2 และลดการสูญเสียดินได รอยละ 48
สวนวิธีการอื่นๆ เชน ระบบการปลูกพืชแซมดวยฟกทอง ถั่วลิสง และขาวโพด ที่ชวยเพิ่มรายไดและใหรายไดสุทธิอยูใน
เกณฑสูง แตเมื่อนําไปทดสอบในพื้นที่พบวาไมมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สําหรับการใชแถบหญาอาหารสัตว
Paspalum atratum และแถบพืชตระกูลถั่ว Tephrosia candida เกษตรกรสวนใหญที่เขารวมโครงการไมไดเลี้ยงสัตว
ถึงแมวาจะลดการสูญเสียดินไดมากก็ตาม
คําสําคัญ: Farmer Participatory Research, CIAT, Rapid Rural Appraisal, Paspalum atratum, Tephrosia
candida, แถบหญาแฝก, ระบบพืชแซม, ถั่วพรา, ถั่วพุม, ถั่วเขียว, ถั่วลิสง, ขาวโพดหวาน, การปลูก
ระยะชิด, การยกรองขวางความลาดเท
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บทนํา
มันสําปะหลัง เปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดเขาประเทศปละมากกวา 20,000 ลานบาท โดย
เปนผูผลิตรายใหญเปนอันดับ 3 ของโลกรองจาก ไนจีเรีย และบราซิล แตเปนผูสงออกมากที่สุดของโลก
(กองการคาสินคาขอตกลง, 2546) ตลาดสงออกที่สําคัญอยูในจีน ยุโรป และญีป่ ุน มีปริมาณการใช
ภายในประเทศเพียงรอยละ 22-25 พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังมากที่สุดอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคเหนือ ปจจุบันมีแนวโนมความตองการมันสําปะหลังเพิม่ มากขึ้น
เนื่องจากสามารถใชเปนแหลงพลังงานทดแทนน้าํ มันเชื้อเพลิงได
จากการสํารวจของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กรมการคาตางประเทศ และภาคเอกชนในป 2547 พบวา ในฤดูการผลิตป
2546/47 มีเนื้อที่ปลูกมันสําปะหลังประมาณ 6,608,363 ไร มีผลผลิตรวม 21,440,480 ตัน และผลผลิต
เฉลี่ยจะไดประมาณ 3.244 ตัน/ไร โดยผลผลิตเฉลี่ยของประเทศประมาณ 2.5 ตัน/ไร ซึ่งยังอยูในเกณฑ
ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสงออกอื่น สาเหตุหลักเนื่องจากดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวน
ใหญเปนดินทราย มีความอุดมสมบูรณต่ํา โดยธรรมชาติแลวยังมีการชะลางพังทลายของดินในชวงฤดู
ฝน โดยมีพื้นที่ชะลางพังทลายในระดับนอยถึงรุนแรงประมาณ 17 ลานไร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543)
นอกจากนี้ยังเปนพืชที่มีการปรับปรุงดินนอย การปรับปรุงการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตมากขึ้นนอกจาก
ตองใชพันธุปลูกที่ดีแลว เกษตรกรควรมีการจัดการดินและพืชที่เหมาะสม เพื่อลดการชะลางพังทลาย
ของดินในชวงฤดูฝน ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดความเสือ่ มโทรมของดิน และชวยใหการใชปุยมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สงผลใหระบบการผลิตมีความยั่งยืนและผลผลิตโดยรวมของประเทศเพิ่มขึน้ เทคโนโลยีที่ชวยใน
การปองกันการชะลางพังทลายของดินที่เปนมาตรการวิธีกลไดแก การยกรองขวางความลาดเท สวน
มาตรการวิธีพชื เชน การใชระบบพืชแซม การปลูกพืชระหวางแถบหญาแฝก แถบพืชตระกูลถั่วตางๆ
รวมถึงการปลูกพืชปุยสด แตการนําไปใชยังไมแพรหลายมากนัก การที่จะใหเกษตรกรยอมรับและนําไป
ปฏิบัติซึ่งเปนนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน ควรจะนําวิธีการวิจยั แบบเกษตรกรมีสวนรวม (Farmer
Participatory Research, FPR) ซึ่งเปนการวิจัยที่ใหเกษตรกรเปนศูนยกลาง โดยมีหลักการคือให
เกษตรกรสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรดวยตนเอง นักวิจยั เปนเพียงผูประสานงาน หรือเปนผู
นําเสนอเทคโนโลยีทางเลือกใหเกษตรกร รวมทัง้ การใหชุมชนมีสวนรวมในการถายทอดเทคโนโลยีจาก
ชุมชนหนึ่งไปยังชุมชนหนึ่ง โดยการผสมผสานและใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่น (กลุมพืชไร,
2545)
ซึ่งการนําวิธีการแบบเกษตรกรมีสวนรวมมาใชจะชวยสนับสนุนใหเกษตรกรเกิดการยอมรับ
เทคโนโลยีและนําไปปฏิบัติงายขึน้ ดังนั้น ในป 2545-2547กรมพัฒนาที่ดินจึงไดรว มกับศูนยเกษตรเขต
รอนนานาชาติ (Centro Internactional de Agriculture Tropical, CIAT) และศูนยวิจัยและพัฒนามัน
สําปะหลังหวยบงในมูลนิธิพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ดําเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
ปองกันการชะลางพังทลายของดิน ในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังแบบเกษตรกรมีสวนรวมเพื่อเกษตรยั่งยืน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดย CIAT เปนผูสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ โดยมี
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วัตถุประสงคโครงการ เพื่อพัฒนาระบบจัดการดินและพืชในพืน้ ที่ปลูกมันสําปะหลังใหมีความยั่งยืน
โดยใชการวิจัยแบบเกษตรกรมีสวนรวม (Farmer Participatory Research, FPR) และเพือ่ ตองการให
เกษตรกรในพื้นทีป่ ลูกมันสําปะหลังไดตระหนักถึงปญหาการชะลางพังทลายของดิน และนําเทคโนโลยี
ที่รวมกันพัฒนาและเหมาะสมกับตนเองไปปฏิบตั ิในชุมชน และขยายผลถึงชุมชนใกลเคียงตอไป ซึ่งจะ
ทําใหระบบการผลิตมันสําปะหลังมีความยั่งยืนและเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
วิธีการและ ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ฝกอบรมเจาหนาที่ปฏิบัติงานเพือ่ ใหเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน
เกี่ยวกับ
หลักการและวิธดี ําเนินการวิจัยแบบเกษตรกรมีสวนรวม และฝกปฏิบัติงานการสํารวจเบือ้ งตนเกีย่ วกับ
สภาพพื้นฐานทางเกษตรและเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร (Rapid Rural Appraisal)
2 คัดเลือกพื้นที่เปาหมาย ในการคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย ใชหลักเกณฑการคัดเลือกคือพื้นที่
มีการปลูกมันสําปะหลังมาก มีความลาดเทและมีการชะลางพังทลายของดิน และอยูในเขตความ
รับผิดชอบของสถานีพัฒนาที่ดิน รวมทั้งเกษตรกรมีความสนใจเขารวมโครงการ โดยมีการจัดประชุม
เกษตรกรในพื้นที่ ชี้แจงวัตถุประสงค หลักการโครงการ และแนวทางการดําเนินงาน กระตุนใหเกษตรกร
ไดเห็นความสําคัญของการชะลางพังทลายของดิน ในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังเพือ่ ใหเกิดความสนใจที่
จะเขารวมโครงการ หลังจากไดเตรียมเจาหนาที่และมีพื้นที่เปาหมายแลวจึงดําเนินการตาม ขั้นตอนใน
แผนผัง ดังภาพที่ 1
ผลการดําเนินการ
ไดคัดเลือกพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังใน ม.17 ต.หวยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ และ ม.8
ต.บึงปรือ กิ่ง อ.เทพารักษ จ.นครราชสีมา พรอมทั้งทํา RRA และไดประเด็นปญหาของเกษตรกร
ดังตารางที่ 1
จากการวิเคราะหปญหาของเกษตรกร ม.17 ต.หวยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ พบวา
เกษตรกรใหความสําคัญของการชะลางพังทลายของดินนอยกวาปญหาอื่นๆ
โดยใหคะแนนเพียง
รอยละ 12 เปนปญหาลําดับที่ 3 แตใหคะแนนฝนแลงและตนทุนสูงเปนลําดับแรกๆ แสดงใหเห็นวา
เกษตรกรในพื้นทีด่ ังกลาวยังไมคอยเห็นความสําคัญของปญหาการชะลางพังทลายของดิน ซึ่งเปน
ตนเหตุสําคัญที่ทําใหเกษตรกรตองใสปุยเพื่อปรับปรุงดินใหไดผลผลิตมากขึ้นทําใหตนทุนสูง
จาก
ประเด็นปญหาจึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ที่ตองการทําใหเกษตรกรตระหนักถึงปญหา
การชะลางพังทลายของดิน และหาแนวทางแกไขปญหาโดยรวมกันพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ในการ
ปองกันการชะลางพังทลายของดิน และแสดงใหเห็นในแปลงวิจัยกึ่งสาธิต เพื่อใหเกษตรกรไดคัดเลือก
วิธีการที่เหมาะสมและนําไปปฏิบตั ิในพื้นที่ของตนเอง
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9 ขยายผลระดับจังหวัด
เกษตรกรในแตละหมูบาน
นําวิธีการไปปฏิบัติ

1 ทํา RRA
นักวิจัย นักสงเสริม
วิเคราะหปญหาของ
พื้นที่เปาหมาย
รวมกับเกษตรกร

8 ขยายผลระดับหมูบาน
เกษตรกรในหมูบานเดียวกัน
นําวิธีการไปปฏิบัติ

7 เกษตรกรนําวิธีการไปปฏิบัติ
ในพื้นที่ของตนเอง อาจมีการ
ปรับวิธีการใหมและขยายผลใน
แปลงของตนเอง

การรวมมือ
และการ
ตัดสินใจของ
เกษตรกร

6 เกษตรกรประเมินผลแปลงทดสอบ
(เกษตรกรประเมินผลและเลือกวิธีการ
ที่คิดวาเหมาะสมที่สุด) และสามารถ
นําไปปฏิบัติได)

2 ปญหากลับสูนักวิจัย

3 ทําแปลงวิจัยกึ่งสาธิต
(นักวิจัยแสดงวิธีการตางๆ ใน
การแกปญหาซึ่งสวนหนึ่งของ
วิธีการเกษตรกรเปนผูเสนอ)
อีกสวนหนึ่งมาจากนักวิชาการ
และนักสงเสริมรวมกันคิด

4 เกษตรกรประเมินผลแปลง
สาธิต (เกษตรกรเลือกวิธีการที่
คิดวาดีที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได)

5 ทําแปลงทดสอบ
(เกษตรกรทดสอบวิธีการที่คิดวา
เหมาะสมกับแปลงของตัวเอง)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยแบบเกษตรกรมีสวนรวม
ตารางที่ 1 ปญหา และการจัดลําดับปญหาของเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลัง ม.17 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ลําดับ

ปญหา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตนทุนสูง
โรคเชื้อรา
ราคาขายต่ํา
พันธุหายาก
ดินถูกชะลาง
แรงงานหายาก
ฝนแลง

คะแนน
127
51
82
47
87
75
246

ความสําคัญ
ลําดับปญหา
2
6
4
7
3
5
1

เปอรเซ็นต
18.0
7.0
11.5
6.5
12.0
10.0
35.0
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การทําแปลงวิจัยกึ่งสาธิต
ดําเนินการในพื้นที่ศูนยวิจัยและพัฒนามันสําปะหลังหวยบง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา ใน
กลุมชุดดินที่ 44 ชุดดินน้ําพอง ใชการวางแผนการทดลองแบบ Observation trial 2 ซ้ํา 18 วิธีการ
แปลงทดลองมีขนาด 10x10 ตร.ม. ระยะปลูก 1.2x0.80 เมตร และ 0.8x0.8 เมตร ทายแปลงมีบอดัก
ตะกอนดินที่ปูดวยพลาสติก ดังนี้
วิธีการที่ 1 ปลูกมันสําปะหลัง (ใสปุยเคมีสตู ร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร ไมยกรอง)
วิธีการที่ 2 ปลูกมันสําปะหลังยกรองตามแนวขึ้น-ลง (ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา
25 กก./ไร ไมยกรอง)
วิธีการที่ 3 ปลูกมันสําปะหลังยกรองขวางความลาดชัน (ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา
25 กก./ไร ไมยกรอง)
วิธีการที่ 4 ปลูกมันสําปะหลัง (ใสปุยเคมีระดับสูง สูตร15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร
(ไมยกรอง)
วิธีการที่ 5 ปลูกมันสําปะหลังใสปุยเคมี (ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร
รวมกับปุยขี้ไก 125 กก./ไร ไมยกรอง)
วิธีการที่ 6 ปลูกมันสําปะหลังแซมดวยถั่วลิสง (ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25
กก./ไร ไมยกรอง)
วิธีการที่ 7 ปลูกมันสําปะหลังแซมดวยฟกทอง (ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25
กก./ไร ไมยกรอง)
วิธีการที่ 8 ปลูกมันสําปะหลังแซมดวยขาวโพดหวาน (ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา
25 กก./ไร ไมยกรอง)
วิธีการที่ 9 ปลูกมันสําปะหลังแซมดวยถั่วเขียว ½ เดือนหลังปลูกมันสําปะหลัง
(ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร ไมยกรอง)
วิธีการที่ 10 ปลูกมันสําปะหลังแซมดวยถั่วพรา 1 เดือนหลังปลูกมันสําปะหลัง
(ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร ไมยกรอง)
วิธีการที่ 11 ปลูกมันสําปะหลังแซมดวยถั่วพุม 1 เดือนหลังปลูกมันสําปะหลัง
(ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร ไมยกรอง)
วิธีการที่ 12 ปลูกมันสําปะหลังระหวางแถบหญาแฝกพันธุ สงขลา 3 (ใสปุยเคมีสูตร
15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร ไมยกรอง)
วิธีการที่ 13 ปลูกมันสําปะหลังระหวางแถบหญาแฝกพันธุป ระจวบ(ใสปุยเคมีสูตร
15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร ไมยกรอง)
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วิธีการที่ 14 ปลูกมันสําปะหลังระหวางแถบหญาแฝกพันธุเ วียตนาม (ใสปุยเคมีสูตร
15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร ไมยกรอง)
วิธีการที่ 15 ปลูกมันสําปะหลังระหวางแถบหญา Paspalum atratum (ใสปุยเคมีสูตร
15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร ไมยกรอง)
วิธีการที่ 16 ปลูกมันสําปะหลังระหวางแถบ Tephrosia candida (ไมยกรอง)
วิธีการที่ 17 ปลูกมันสําปะหลังระหวางแถบออยเคี้ยว (ไมยกรอง)
วิธีการที่ 18 ปลูกมันสําปะหลังแบบระยะปลูกชิด (0.8x0.8 เมตร) (ไมยกรอง)
ผลการทดลอง
ปริมาณการสูญเสียดินและประสิทธิภาพในการปองกันการชะลางพังทลายของดิน
จากผลการทดลองเฉลี่ย 2 ป (ปการผลิต 2545/46 และ46/47) พบวา แถบหญาอาหารสัตว
palspalum atratum และแถบพืชตระกูลถั่ว Tephrosia candida มีปริมาณการสูญเสียดินเพียง
190.4 และ 411.2 กก./ไร ตามลําดับ สามารถลดการสูญเสียดินลงไดถึง 78.9% และ 54.4%
ตามลําดับ การใชแถบหญาแฝกพันธุสงขลา 3 และเวียดนาม มีปริมาณการสูญเสียดิน 217.6-470.4
กก./ไร สามารถลดการสูญเสียดินไดประมาณ 47.8-75.9% เมื่อเทียบกับวิธีการปลูกแบบเกษตรกร
นอกจากนี้การปลูกมันสําปะหลังแซมดวยถั่วเขียวลดการสูญเสียดินไดมากกวาถัว่ พรา และถั่วพุม โดย
ลดการสูญเสียดิน 48.0% 9.8% และ 12.3% ตามลําดับ การยกรองขวางความลาดเทลดการสูญเสีย
ดินเพียง 1.8% สวนวิธีการอื่นๆ เชน การใชแถบออยเคี้ยว การปลูกระยะชิด ระบบพืชแซมที่สามารถ
ขายได การใชปุยเคมีรวมกับปุยคอก การใชปยุ เคมีระดับสูง การยกรองขึ้นลง ลวนเปนวิธีการที่ไม
สามารถลดปริมาณการสูญเสียดินลงไดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร (ตารางที่ 2)
ปริมาณและมูลคาการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะลางพังทลายของดิน
จากการวิเคราะหปริมาณตะกอนดินที่เกิดจากการชะลางพังทลายของดิน
ในปการผลิต
2545/46 พบวา ปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารในแตละวิธกี ารมีปริมาณมากขึ้นตามปริมาณการ
สูญเสียดิน วิธีการที่สูญเสียธาตุอาหาร N P และ K มีมูลคานอยมาก คือการปลูกมันสําปะหลังระหวาง
แถบหญาอาหารสัตว Paspalum atratum และแถบพืชตระกูลถั่ว Tephrosia candida การปลูก
มันสําปะหลังระหวางแถบหญาแฝก การใชระบบพืชแซมดวยถั่วพุม ถั่วพรา ถั่วเขียว และการยกรอง
ขวางความลาดเท คิดเปนมูลคาเพียง 2.88-6.82 บาท/ไร สวนวิธีการอื่นๆ มีปริมาณการสูญเสียธาตุ
อาหารมากกวาคิดเปนมูลคาประมาณ 8.38-23.45 บาท/ไร การสูญเสียธาตุอาหารในแตละวิธกี าร
จัดอยูในเกณฑต่ําเปนเพราะจากการวิเคราะหดินในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังพบวา มีความอุดมสมบูรณ
ต่ํามาก
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ตารางที่ 2 ปริมาณการสูญเสียดิน ความสามารถในการลดการสูญเสียดิน และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เมื่อใช
วิธีการตางๆ
รายได
ปริมาณการ
ลดปริมาณ
มูลคาการสูญเสีย ผลผลิต
แปง
วิธีการ
สุทธิ
สูญเสียดิน
การสูญเสีย
ธาตุอาหาร N P
เฉลี่ย
(%)
เฉลี่ย (กก./ไร)
ดิน (%)
และ K (บาท/ไร)
(กก./ไร) (บาท/ไร)
วิธีการที่ 1
900.8
9.0
3,775.7 2,509.02 25.5
วิธีการที่ 2
1,105.6
13.4
4,101.6 3,166.74 26.3
วิธีการที่ 3
884.6
1.8
5.0
4,207.8 3,248.21 27.8
วิธีการที่ 4
1,107.2
8.9
4,332.0 3,274.48 26.8
วิธีการที่ 5
1488.0
16.2
4,184.0 3,207.38 28.2
วิธีการที่ 6
1,302.4
8.3
3,391.0 3,629.96 27.0
วิธีการที่ 7
1,641.6
23.4
3,020.0 3,426.93 26.1
วิธีการที่ 8
1,158.4
12.7
2911.2 5,760.03 26.3
วิธีการที่ 9
468.8
48.0
4.8
2,780.8 1,560.63 26.1
วิธีการที่ 10
790.4
12.3
6.8
3,417.4 2,816.25 24.3
วิธีการที่ 11
812.8
9.8
13.5
2,412.0 1,041.17 27.8
วิธีการที่ 12
470.4
47.8
5.8
2,859.2 1,680.93 24.8
วิธีการที่ 13
1,339.2
9.8
2,748.0 1,582.16 24.8
วิธีการที่ 14
217.6
75.9
1.9
3,732.0 2,778.42 27.0
วิธีการที่ 15
190.4
78.9
2.8
2,088.0 795.20
25.1
วิธีการที่ 16
411.2
54.4
3.2
3,067.2 1,987.81 26.0
วิธีการที่ 17
995.2
10.0
4,423.2 4016.07 25.4
วิธีการที่ 18
985.6
8.2
4,948.0 4154.12 24.0

ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
วิธีการที่ไดรับผลผลิตมากที่สุด คือ วิธีการปลูกระยะชิด 0.8x0.8 เมตร ไดผลผลิตถึง 4.9
ตัน/ไร การยกรองขึ้นลง การยกรองขวางความลาดเท การใสปยุ เคมีระดับสูง การใชปุยเคมีรวมกับ
มูลไก การใชแถบออยเคี้ยว ไดผลผลิตรองลงมา คือ 4.1-4.4 ตัน/ไร การใชระบบพืชแซม พืชปุยสด
การใชแถบหญาแฝก แถบหญาอาหารสัตว paspalum atratum แถบพืชตระกูลถั่ว Tephrosia
candida และการปลูกแบบไมยกรอง ไดผลผลิตประมาณ 2-3.7 ตัน/ไร เมือ่ คิดผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ พบวา การปลูกระยะชิด 0.8x0.8 เมตร ใหรายไดสุทธิอยูในเกณฑสูง 4,154.12 บาท/ไร
เชนเดียวกับแถบออยเคี้ยวและระบบพืชแซม ใหรายไดสุทธิรองลงมาและอยูในเกณฑสูง ประมาณ
3,426.93-5,760.03 บาท/ไร และ 4,016.07 บาท/ไร สวนหนึง่ ของรายไดมาจากพืชแซมพวกถั่วลิสง
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ฟกทอง และขาวโพดหวาน การยกรองขึ้นลงและยกรองขวางความลาดเท การใหปุยเคมีระดับสูงและ
การใชปุยเคมีรวมกับมูลไก ใหรายไดสุทธิระหวาง 3,166.74-3,274.48 บาท/ไร การปลูกมันสําปะหลัง
ระหวางแถบหญาแฝก แถบหญาอาหารสัตว paspalum atratum แถบพืชตระกูลถั่ว Tephrosia
candida และการปลูกพืชแซมดวยถั่วพรา ถั่วพุม ถั่วเขียว และการปลูกแบบไมยกรอง ใหรายไดสุทธิ
อยูในเกณฑต่ําประมาณ 1,041.17-2,816.25 บาท/ไร
เกษตรกรประเมินผลแปลงวิจัยกึ่งสาธิต
ในปการผลิต 2545/46 และ 2546/47 ชวงฤดูฝนขณะที่มันสําปะหลังกําลังเจริญเติบโต
เจาหนาที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดปราจีนบุรี ไดนําเกษตรกรและหมอดินอาสา
จาก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และ กิ่ง อ.เทพารักษ อ.สีคิ้ว อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา
รวมกันประเมินผลแปลงวิจัยกึ่งสาธิต ที่ศูนยวิจัยและพัฒนามันสําปะหลังหวยบงโดยใหสังเกตตะกอน
ดินทายแปลงในแตละวิธีการ และการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง ผลการประเมินความชอบ และการ
จัดลําดับความชอบของเกษตรกร ต.หวยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ พบวา เกษตรกรคัดเลือกเพียง
4 วิธีการ จาก 18 วิธีการ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความชอบวิธีการตางๆ โดยเกษตรกร จากแปลงวิจัยกึ่งสาธิต
วิธีการ
ความชอบ
เหตุผลที่ชอบ
1. ปลูกมันสําปะหลัง +ปุยเคมี 25 กก./ไร+ขี้ไก 125 กก./ไร
อันดับหนึ่ง ถอนงาย หัวใหญ ดินรวน
ประหยัดแรงงานกําจัดวัชพืช
และขี้ไกหางาย
2. ปลูกมันสําปะหลังแซมดวยฟกทอง+ปุยเคมี 25 กก./ไร
อันดับสอง รายไดเพิ่มและทําใหดินรวน
3. ปลูกมันสําปะหลังระหวางแถบหญาแฝก+ปุยเคมี 25 กก./ไร
อันดับสาม ปองกันการชะลางพังทลายได
4. ปลูกมันสําปะหลังแซมดวยขาวโพดหวาน+ปุยเคมี 25 กก./ไร
อันดับสี่ มีรายไดเพิ่มและทําใหดินรวน
หมายเหตุ : ใชมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 2550

เกษตรกรทําแปลงทดสอบ
เกษตรกร ต.หวยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ไดทําแปลงทดสอบวิธีการที่ชอบ 4 วิธีการ ที่
คัดเลือกจากแปลงวิจัยกึ่งสาธิต รวมทั้งการทดสอบพันธุใหมๆ คือ ระยอง 72 และ หวยบง 60 ที่ยังไม
เคยปลูกในพื้นทีม่ ากอน รวมวิธกี ารที่ทดสอบ 6 วิธีการ พื้นที่ดําเนินการเปนกลุมชุดดินที่ 36 (สถิระ,
2546) และผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4
เกษตรกรประเมินผลแปลงทดสอบ
ชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงทดสอบ ไดจัดประชุมเกษตรกรจากหมูที่ 17 และหมูอื่นๆ ใน
ตําบลใกลเคียงของ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ชี้แจงความเปนมาของโครงการ วัตถุประสงคและกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการตอไป และพาเกษตรกรมาดูแปลงทดสอบ ใหสังเกตการสูญเสียดินทายแปลง และแสดงผล
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ของแปลงทดสอบ หลังจากนั้นใหเกษตรกรรวมกันใหคะแนนวิธีการตางๆ โดยใชเครื่องมืองายๆ ผลการ
ประเมินพบวา เกษตรกรยอมรับวาวิธีการปลูกมันสําปะหลังระหวางแถบหญาแฝกชวยลดการสูญเสีย
ดินไดดี โดยสังเกตปริมาณดินที่กักเก็บในบอดักตะกอนทายแปลงทดสอบ นอกจากนี้เกษตรกรก็มี
ความสนใจการปลูกพืชแซมดวยขาวโพดขาวเหนียว เพราะสามารถขายไดราคาดี ทําใหมีรายไดสุทธิถึง
7,546.50 บาท/ไร สวนวิธีการใชพืชแซมดวยฟกทองไมติดผลเพราะมีแมลงเตาทองรบกวนมากไม
เหมาะสําหรับพืน้ ที่นี้ และพันธุท ี่เหมาะสมกับพืน้ ที่แปลงทดสอบซึ่งเปนดินในกลุม ชุดดินที่ 36 คือ
พันธุเกษตรศาสตร 50 ซึ่งใหผลผลิตในเกณฑสูงคือ 5,926-6,847 กก./ไร สวนพันธุหวยบง 60 และ
ระยอง 72 ไดผลผลิตต่ํากวา 4,611 และ 5,226 กก./ไร ตามลําดับ สําหรับปริมาณเชื้อแปงทุกพันธุอยู
ในเกณฑสูงคือ 27-29% และคิดวาในระยะยาวผลผลิตที่ไดจะมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีแถบหญาแฝกเปน
กําแพงกั้นปุยไมใหถูกพัดพาไปทีอ่ ื่นๆ อยางไรก็ตามเกษตรกรสวนใหญมีความสนใจมันสําปะหลังพันธุ
หวยบง 60 เพราะเปนพันธุอ อกใหม และมีความตองการทดสอบพันธุหวยบง 60 ในพื้นที่ของตนเองอีก
เพื่อดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
ตารางที่ 4 ปริมาณการสูญเสียดิน ผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของวิธีการตางๆ ที่ทดสอบ
ปริมาณการ
ผลผลิต
ตนทุน
ผลผลิต แปง
รายไดสุทธิ
วิธีการ
สูญเสียดิน
พืชแซม
รวม
(กก./ไร) (%)
(บาท/ไร)
(กก./ไร)
(ฝก)
(บาท/ไร)
1. มันสําปะหลัง+ปุยเคมี+ขี้
247
5,926
29.7
2,152
5,551.80
ไก (แบบเกษตรกร)
2. มันสําปะหลังแซมฟกทอง+
1,367
6,847
28.3
3,364
5,537.10
ปุยเคมี+ขี้ไก
3. มันสําปะหลัง+แถบหญา
142
6,400
27.0
2,320
6,000.00
แฝก+ปุยเคมี+ขี้ไก
4. มันสําปะหลังแซมขาวโพด
160
3,555
28.7
2,560
2,195
7,546.50
ขาวเหนียว+ปุยเคมี+ขี้ไก
5. ทดสอบพันธุหวยบง 60+
4,611
29.8
2,021
3,973.30
ปุยเคมี+ขี้ไก
6. ทดสอบพันธุระยอง 72+
5,226
29.6
2,082
4,711.80
ปุยเคมี+ขี้ไก
หมายเหตุ: เกษตรกรไดเปลี่ยนจากขาวโพดหวานเปนขาวโพดขาวเหนียว และใชปุยเคมีอัตรา 25 กก./ไร และปุยคอก
(ขี้ไก) อัตรา 125 กก./ไร

272 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
การขยายผลระดับหมูบาน
ผลการดําเนินโครงการ 3 ป พบวา เกษตรกรและหมอดินในพื้นทีต่ างๆ ที่เขารวมโครงการมี
การยอมรับวิธีการตางๆ หลายวิธี แตวิธีการที่มคี วามชอบจากมากไปนอยตามลําดับมีประมาณ 7
วิธีการ (ตารางที่ 5) คือ การปลูกมันสําปะหลังระหวางแถบหญาแฝก รอยละ 52.6 รองลงมาคือการ
ปลูกมันสําปะหลังแซมดวยถั่วพรา รอยละ 32.6 การใชปุยเคมีรว มกับขี้ไก รอยละ 30.8 การปลูกพืช
แซมดวยถั่วพุม รอยละ 27.8 การปลูกระยะชิด รอยละ 20.8 การยกรองขวางความลาดเท รอยละ 18.6
และการปลูกพืชแซมดวยถั่วเขียว เพียงรอยละ 15.2
ตารางที่ 5 ผลการยอมรับเทคโนโลยีการปองกันการชะลางพังทลายของดินของเกษตรกร
การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร
1
วิธีการ
3 จังหวัด
จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา2 จ.ปราจีนบุรี3
(n=67)
(n=37)
(n=126)
(n=230)
1. ปลูกมันสําปะหลังระหวางแถบหญา
53 (79.1)
19 (51.3)
49 (38.8)
121 (52.6)
แฝก
2. ปลูกมันสําปะหลังแซมดวยถั่วพรา
4 (5.9)
35 (94.5)
36 (28.5)
75 (32.6)
3. ปลูกมันสําปะหลังใชปุยเคมี + ขี้ไก
10 (14.9)
32 (86.4)
29 (23.0)
71 (30.8)
4. ปลูกมันสําปะหลังแซมดวยถั่วพุม
4 (5.9)
26 (70.2)
34 (26.9)
64 (27.8)
5. ปลูกมันสําปะหลังระยะชิด
9 (13.4)
17 (45.9)
22 (17.5)
48 (20.8)
6. ปลูกมันสําปะหลังโดยยกรองขวาง
8 (11.9)
20 (54.0)
16 (12.7)
43 (18.6)
ความลาดเท
7. ปลูกมันสําปะหลังแซมดวยถั่วเขียว
5 (7.4)
20 (54.0)
10 (7.9)
35 (15.2)
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเปนรอยละของการยอมรับเทคโนโลยี, n = จํานวนผูเขารวมโครงการ
1
อ.เทพสถิต 2อ.ดานขุนทด อ.สีคิ้ว และ กิ่ง อ.เทพารักษ 3อ.นาดี

การขยายผลระดับจังหวัด
ตามแผนการดําเนินงานในปตอไป เจาหนาที่จากสถานีพัฒนาที่ดินควรรวมกับนักวิชาการนํา
เกษตรกรและหมอดินอาสาจากอําเภอใกลเคียง
เดินทางมายังพื้นที่ที่มีการปลูกหญาแฝกในไร
มันสําปะหลัง เพื่อใหเกษตรกรไดพบปะพูดคุยกันถึงผลดีของการใชแถบหญาแฝกปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน วิธีการปลูก การดูแลรักษา ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหเกษตรกรในพื้นที่ใหมมีความเขาใจ
และเกิดการยอมรับการใชแถบหญาแฝกในไรมันสําปะหลังไดงายขึ้น เพราะเกษตรกรไดมีโอกาสเห็น
ของจริง เจาหนาที่เปนเพียงพี่เลี้ยงที่คอยเสริมในดานวิชาการ เทานัน้
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สรุป
เทคโนโลยีปองกันการชะลางพังทลายของดินที่นํามาวิจัยกึ่งสาธิต ลวนเปนวิธีการที่ไดมีการ
วิจัยมาแลววาไดผลดีในดานการปองกันการชะลางพังทลายของดิน
แตมีประสิทธิภาพมากนอย
แตกตางกัน เทคโนโลยีที่เกษตรกรเลือกใช จะเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่และขอจํากัดของเกษตรกร จาก
การดําเนินการพบวา เกษตรกรทีป่ ลูกมันสําปะหลังในพื้นที่คอนขางลาดเท เชน ที่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี สวนใหญจะเลือกแถบหญาแฝก ในการปองกันการชะลางพังทลายของดิน
สวนเกษตรกรที่อยูในพื้นที่มีความลาดเทนอยลง เชน อ.ดานขุนทด อ.สีคิ้ว กิ่ง อ.เทพารักษ
จ.นครราชสีมา จะเลือกการปลูกถัว่ พรา ถั่วพุม การใชปุยเคมีรวมกับมูลไกในการปรับปรุงบํารุงดิน และ
เลือกแถบหญาแฝกรองลงมา
แตอยางไรก็ตามในภาพรวมเกษตรกรสวนใหญยอมรับการปลูก
มันสําปะหลังระหวางแถบหญาแฝก ในการปองกันการชะลางพังทลายของดิน
ขอเสนอแนะ
การขยายผลและความสําเร็จของโครงการ สถานีพัฒนาที่ดินควรนําแนวทางการวิจัยแบบ
เกษตรมีสวนรวมในดานการใชเทคโนโลยีปองกันการชะลางพังทลายของดิน ไปใชในการขยายผลใน
พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง เพือ่ ใหเกษตรกรนําเทคโนโลยีไปใชอยางเปนรูปธรรม โดยดําเนินการอยาง
ตอเนื่องตอไปหลังจากโครงการนีส้ ิ้นสุดลง
เอกสารอางอิง
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