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บทคัดยอ 

 

 แนวทางการวิจัยและสงเสริม โดยยึดหลักการวิจัย “ระบบการทําฟารม” ถือไดวาเปนแนว

ทางการวิจัยที่ดีที่สุด สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสภาพเกษตรกร ในอดีตที่ผานมา การ

ดําเนินงานวิจัยระบบการทําฟารม มักจะใชระยะเวลานาน กวาท่ีจะไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับเปน

คําแนะนําเกษตรกรใหครอบคลุมพ้ืนที่เปาหมาย บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะแนะนําวิธีการวิจัย

และสงเสริม โดยยึดแนวคิดและหลักการเหมือนเดิมกับงานวิจัยระบบการทําฟารม แตมีการนําระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร ซึ่งใชคอมพิวเตอรในการจัดการ มาชวยในการวิเคราะหขอมูล จึงทําใหการ

พัฒนาเทคโนโลยี ครอบคลุมพ้ืนที่เปาหมายไดเร็วขึ้น   นอกจากนั้น  บทความยังไดนําเสนอผลของการ

วิจัยและสงเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิโดยใชวิธีการดังกลาว  ตลอดจนปญหา

และอุปสรรคในการดําเนินการเปนกรณีตัวอยางอีกดวย 

 

 

 

 

 โดยทั่วไปเปนที่ตระหนักกันดีวา สิ่งท่ีสําคัญประการหนึ่งสําหรับการวิจัยและสงเสริมก็คือ  

เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมานั้น ควรจะสามารถแกไขปญหาอยางไดผล หรือสามารถปรับปรุงระบบการผลิต

ที่เปนอยู ใหดีขึ้นกวาเดิม และเปนที่ยอมรับของเกษตรกร 

 แนวทางการวิจัยและสงเสริมสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีในอดีตที่ผานมา ไดยึดแนวทางและ

วิธีการของงานวิจัยระบบการทําฟารมเปนหลัก (อารันต, 2534; Collinson, 1987; Shaner, 1984; 

Sanders, 1982) ซึ่งถือวาเปนแนวทางการวิจัยที่ดีที่สุดสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยี อยางไรก็ตาม โดย

ภาพรวมแลว งานวิจัยระบบการทําฟารมจะใชระยะเวลานานกวาจะไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะแนะนํา

แกเกษตรกรได โดยเฉพาะในพื้นที่เปาหมายที่มีขนาดใหญ  บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะนําเสนอ

1/
 ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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 ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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วิธีการวิจัยและสงเสริมแนวใหม โดยเฉพาะที่มุงเนนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพืช โดย

ยกตัวอยางกรณีศึกษาขาวหอมมะลิ ของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิในระดับ

เกษตรกร ซึ่งไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการนี้

ดําเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับกรมพัฒนาที่ดิน และกรมสงเสริม

การเกษตร 

แนวทางเดิมและแนวทางใหมในการวิจัยและสงเสริม 

 แนวคิดและขั้นตอนของการวิจัยทั้งแนวทางเดิมและแนวทางใหม โดยรวมไมมีความแตกตาง

กัน แตในบางขั้นตอนของการวิจัยแนวทางใหม ไดนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ซึ่งใชคอมพิวเตอร

ในการจัดการมาใชในการวิเคราะหขอมูล จึงสามารถทําใหแสดงผลไดอยางรวดเร็ว และครอบคลุมพ้ืนที่

ไดมาก การพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับพ้ืนที่เปาหมายจึงใชระยะเวลาสั้นกวาวิธีการเดิม ภาพท่ี 1 

เปรียบเทียบขั้นตอนและรายละเอียดพอเปนสังเขป เพ่ือใหเห็นถึงความแตกตางของแนวทางวิจัย

แบบเดิมกับแนวทางวิจัยแบบใหม 

กรณีศึกษาขาวหอมมะลิ 

 แบงขั้นตอนของการวิจัยและสงเสริมออกเปน 8 ขั้นตอน คือ (1) การเลือกพ้ืนที่ (2) 

การศึกษาสภาพการผลิต (3) การแบงเขตการผลิต (4) การประเมินผลผลิตตามศักยภาพและผลผลิต

จริง (5) วินิจฉัยปญหาที่ทําใหเกิดชองวางของผลผลิต (6) กําหนดคําแนะนําเทคโนโลยีที่มีอยูสําหรับ

แตละเขตการผลิต (7) ใหเกษตรกรมีสวนรวมในการประเมินเทคโนโลยีที่เสนอโดยนักวิชาการ (8) นัก

สงเสริมทําความเขาใจเขตการผลิต และเทคโนโลยีการผลิต (9) นักสงเสริมถายทอดเทคโนโลยีสู

เกษตรกร 

1. การเลือกพื้นที่ศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ไดเลือกพ้ืนที่จังหวัดรอยเอ็ด สุรินทร มหาสารคาม และอุบลราชธานี เปนพ้ืนที่

กรณีศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่บางสวนของ จังหวัดรอยเอ็ด สุรินทร และมหาสารคาม อยูในเขตทุงกุลา

รองไห ซึ่งเปนแหลงผลิตใหญของขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนจังหวัด

อุบลราชธานีซึ่งอยูนอกเขตพื้นที่ทุงกุลารองไห ก็มีสัดสวนพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิมากเชนเดียวกัน  

2. การศึกษาสภาพการผลิตขาวหอมมะลิ 

 เปนการศึกษาเพื่อทําความเขาใจสภาพแวดลอมดานกายภาพ ที่เก่ียวของกับการผลิตขาวหอม

มะลิ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของเกษตรกร เพ่ือใหทราบขอจํากัดและระบุปญหาหลักท่ีเกิดขึ้นได ที่เปน

สาเหตุที่ทําใหผลผลิตขาวหอมมะลิต่ํา หรือมีความแตกตางกันในแตละทองท่ี 
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แบบเดิม  แบบใหม 

1. การเลือกพ้ืนที่เปาหมาย  1. การเลือกพ้ืนที่เปาหมาย 

   

2. เลือกพ้ืนที่เปนตัวแทนสําหรับการทดสอบ  2. พิจารณาพื้นที่เปาหมายทั้งหมด 

เทคโนโลยีในพ้ืนที่เปาหมาย   

   

3. วินิจฉัยปญหาพื้นที่ตัวแทน  3. วินิจฉัยปญหาพื้นที่เปาหมาย 

Α รวบรวมขอมูลมือสองดานกายภาพและ  Α รวบรวมขอมูลมือสอง ดานภายภาพ และ 

วิเคราะหขอมูลโดยใชมือทําแผนที่  วิเคราะหขอมูลโดยใชระบบสารสนเทศ  

Α รวบรวมขอมูลมือหนึ่งดานเศรษฐกิจ  จัดการโดยคอมพิวเตอร 

และสังคมรวมทั้งวิธีปฏิบัติของเกษตรกร  Α จัดแบงเขตการผลิตตามปญหา, โอกาส 

Α ระบุปญหาที่ทําใหไดผลผลิตต่ํา  Α การประเมินผลผลิตตามศักยภาพและ 

  ผลผลิตที่ไดจริง 

4. การวางแผนการวิจัย  Α รวบรวมและวิเคราะหขอมูลระบุปญหาที่ 

Α วางแผนทดสอบเทคโนโลยีในพ้ืนที่  ทําใหเกิดชองวางผลผลิต 

ตัวแทน  Α รวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจสังคม 

   

5. การทดสอบเทคโนโลยี  4. การวางแผนการวิจัย 

Α ทดสอบเทคโนโลยีในฟารมเกษตรกร  Α วางแผนการทดสอบเทคโนโลยีในพ้ืนที่ทุก 

โดยนักวิจัยเพ่ือหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เขตการผลิต 

กับสภาพเกษตรกรในพื้นที่ตัวแทน   

  5. การทดสอบเทคโนโลยี 

6. การประเมินผล  Α ทดสอบเทคโนโลยีในฟารมเกษตรกรรวม 

Α ทางสถิติ     Α ทางเศรษฐศาสตร  กับนักสงเสริมเพ่ือหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

Α โดยเกษตรกร  กับสภาพเกษตรกรทุกเขตการผลิต 

   

7. การขยายผลในวงกวางของพ้ืนที่เปาหมาย  6. การประเมินผล 

Α ทดสอบเพื่อยืนยันผลในพื้นที่เปาหมาย  Α ทางสถิติ 

ของการขยายผลในหลายทองท่ี โดย  Α ทางเศรษฐศาสตร 

นักวิจัย จึงใชระยะเวลานาน กวาจะครอบ  Α โดยเกษตรกร 

ครอบคลุมพ้ืนที่เปาหมายทั้งหมด   

  7. ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรโดยนักสงเสริม 

8. ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรโดย   
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นักสงเสริม   

  ภาพที่ 1 ขั้นตอนตาง ๆ ของงานวิจัยแนวทางเดิมและแนวทางใหม 

2.1 ดานกายภาพ 

2.1.1 ดิน 

  รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ไดแก แผนที่ดิน (Soil Survey Division, 1988., 1972a., 

1972b., 1971) รายงานการสํารวจดิน (กองสํารวจดิน, 2515ก., 2515ข., 2514ก., 2531ข) และ

เอกสารอธิบายคุณสมบัติที่สําคัญของดินชนิดตาง ๆ ที่เก่ียวของ (Choophaka and Bhubharuang, 

1993., Henrrichast et al., 1993) นําขอมูลดินที่รวบรวมได เขาสูระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ซึ่ง

ใชคอมพิวเตอรในการจัดการ แลวจัดทําแผนที่ดินระดับอําเภอ ซึ่งแสดงการกระจายตัวของหนวยแผน

ที่ดิน (mapping unit) ในตําบลตาง ๆ จากการศึกษาคุณลักษณะดิน พบวา ปญหาหลักของดินที่ไม

เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวหอมมะลิ ไดแก ดินปนกรวด ดินทราย และดินเค็ม โดยการใชระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตรสามารถคํานวนขนาดพื้นที่ของดินมีปญหาเหลานี้ได 

2.1.2 ฝน 

  รวบรวมขอมูลทุติยภูมิน้ําฝนรายเดือน จากกรมอุตุนิยมวิทยา นําขอมูลที่ได มา

วิเคราะหการกระจายตัวของฝนรายอําเภอ โดยแสดงการกระจายตัวของปริมาณฝนสะสมรายวันของปที่

มีปริมาณฝนต่ําสุด ปที่มีปริมาณฝนสูงสุด และปริมาณฝนเฉลี่ยในรอบ 20 ป การแสดงผลดังกลาวจะทํา

ใหคาดคะเนไดวา อําเภอนั้นมีโอกาสท่ีจะเกิดภาวะการตกของฝน เปนปริมาณนอยกวาคาเฉลี่ยหรือ

มากกวาคาเฉล่ีย กลาวโดยทั่วไป ปญหาการตกของฝนอยูที่ลักษณะการกระจายตัวไมสมํ่าเสมอ มีฝนทิ้ง

ชวงตนฤดู หรือกลางฤดู หรือปลายฤดู ซึ่งไมมีความแนนอนในแตละป อยางไรก็ตาม ขอมูลน้ําฝนที่ใช

เพียงจุดเดียวเปนตัวแทนของอําเภอ อาจจะไมเพียงพอเพราะยังมีความแตกตางการตกของฝนในแตละ

ตําบล 

2.1.3 สันฐานภูมิประเทศ 

  สํารวจภาคสนาม สภาพพ้ืนที่ปลูกขาวหอมมะลิ พบวา ขาวหอมมะลิมีการปลูกโดย

แบงตามลักษณะสันฐานภูมิประเทศได 3 แบบ คือ (1) พ้ืนที่ราบขั้นบันไดขั้นสูง และขั้นกลาง (2) 

พ้ืนที่ราบขั้นบันไดขั้นต่ําและสวนลางของที่ราบขั้นบันไดขั้นต่ํา และ (3) ที่ลุมต่ําและสันริมน้ํา ดังแสดง

ในภาพที่ 2  

Zone 3 Zone 2 Zone 1

ที่ดอน
ที่ราบขั้นบันได

สูง

กลาง

ต่ํ า

� �สวยลางที่ราบ

ขั้นบันไดขั้นต่ํ า

�ทีลุม

ริมน้ํ า

�แมน้ํ า
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ภาพที่  2  ภาพตัดขวางสภาพพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิ แบงตามลักษณะสันฐานภูมิประเทศ 

  ในขณะสํารวจภาคสนาม ไดมีการสัมภาษณเกษตรกร ในแตละสภาพพ้ืนที่ สรุปไดวา

ปญหาหลักของการปลูกขาวหอมมะลิในสภาพที่ราบขั้นบันไดขั้นสูง (นาดอน) ไดแก ขาวขาดน้ํา และ

พ้ืนที่ลุมต่ําริมน้ํา ไดแก น้ํามากเกินไป หรือเกิดภาวะน้ําทวมในบางป 

  นอกจากนั้น ยังไดรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม โดยเจาหนาท่ีเกษตร

ตําบล เก่ียวกับปญหาการผลิตขาวหอมมะลิดานกายภาพ ไดแก สภาพดิน และฝนอีกดวย 

2.2 ดานชีวภาพ 

 รวบรวมขอมูลทุติยภูมิเก่ียวกับการระบาดของศัตรูพืชยอนหลัง 10 ป จากหนวยปราบ

ศัตรูพืชประจําจังหวัด และตอบแบบสอบถามที่เก่ียวของกับการระบาดศัตรูพืชที่สําคัญ โดย

เจาหนาที่เกษตรตําบลของทุกอําเภอใน 4 จังหวัดที่ทําการศึกษา รวมทั้งสํารวจภาคสนามโดยนักวิจัย

ในชวงฤดูกาลปลูกขาว ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดวา การปลูกขาวหอมมะลิโดยวิธีการหวาน จะมี

ปญหาวัชพืชมากในปที่ฝนแลง โดยเฉพาะเมื่อมีการปลูกในสภาพพ้ืนที่ราบขั้นบันไดขั้นสูง (นาดอน) 

 โรคที่มีการระบาดเกิดขึ้นเปนประจํา ไดแก โรคไหม โรคใบจุดสีน้ําตาล โรคกาบใบเนา 

โรคขอบใบแหง โรคใบสีสม และโรคดอกกระถิน การระบาดของโรคจะมีความรุนแรงมากนอยตางกันใน

แตละทองท่ีและในแตละป ซึ่งไมสามารถคาดคะเนได 

 แมลงที่ระบาดเปนประจํา ไดแก เพลี้ยไฟ หนอนกระทูกลา หนอนกอ เพลี้ยกระโดดสี

น้ําตาล เพลี้ยจ๊ักจ่ัน  และบ่ัว  ความรุนแรงของการระบาดของแตละชนิดจะแตกตางกันไปในแตละป 

และแตละทองท่ีซึ่งไมสามารถคาดคะเนได 

 จากการสํารวจภาคสนามยังพบวา ขาวหอมมะลิที่ปลูกในชวงฤดูฝนจะมีการใหน้ํา

ชลประทานเพิ่มเติมเมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งชวง   หรือขาวไดรับน้ําไมเพียงพอ        ผลผลิตขาวที่ปลูกใน

เขตชลประทานจึงอยูในเกณฑดี 

3. การแบงเขตการผลิต (Zonning)  

 จากการศึกษา สภาพการผลิต การปลูกขาวหอมมะลิของเกษตรกร พบวา แนวทางที่จะ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหดีขึ้นกวาเดิม ควรจะมีการแบงพ้ืนที่การปลูกขาวหอมมะลิออกเปน 2 

ระบบ คือ ระบบอาศัยน้ําฝน และระบบอาศัยน้ําฝนรวมกับน้ําชลประทาน (Partial irrigation) ซึ่งท้ังสอง

ระบบจะมีความแตกตางกันของความเปนประโยชนของน้ําสําหรับขาว กลาวคือ ระบบอาศัยน้ําฝนอยาง

เดียว ขาวจะเสี่ยงตอการขาดน้ํามากกวาระบบที่มีการใหน้ําชลประทานเพิ่มเติม เพราะปญหาเรื่องน้ําเปน

ปญหาที่สําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอการใหผลผลิตขาว เมื่อเปรียบเทียบกับปญหาดานอ่ืน ๆ 

 ในขณะเดียวกัน  ระบบอาศัยน้ําฝน ความเปนประโยชนของน้ํายังขึ้นอยูกับลักษณะของสันฐาน

ภูมิประเทศ กลาวคือ ความสูงต่ําของพ้ืนที่ จะสงผลตอความสามารถในการกักเก็บน้ําและการระบายน้ํา 

แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต จึงควรแบงพ้ืนที่ปลูกขาวหอมมะลิออกเปนเขตการผลิตดังนี้ คือ 

: (1) พ้ืนที่ราบขั้นบันไดขั้นสูงและขั้นกลาง (2) พ้ืนที่ราบขั้นบันไดขั้นต่ําและสวนลางของที่ราบ

ขั้นบันไดขั้นต่ํา และ (3) ที่ลุมต่ําริมน้ํา การปลูกขาวหอมมะลิที่ปลูกในสภาพพ้ืนที่ราบขั้นบันไดขั้นสูง
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และขั้นกลางมีแนวโนมสูงท่ีขาวจะขาดน้ํา สวนพื้นที่ลุมต่ําริมแมน้ํามีแนวโนมสูงท่ีจะเกิดสภาวะน้ําทวม 

จึงอาจกลาวไดวา พ้ืนที่ราบขั้นบันไดขั้นต่ําและสวนลางของที่ราบขั้นบันไดขั้นต่ํา เปนพื้นที่ที่เหมาะสม

มากที่สุดสําหรับการปลูกขาวหอมมะลิ จึงไดจัดทําแผนที่แบงเขตการผลิต (Zone) ขาวหอมมะลิของ

ระบบอาศัยน้ําฝน ตามลักษณะสัณฐานภูมิประเทศ (topography) ของทุกอําเภอใน 4 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดรอยเอ็ด สุรินทร มหาสารคาม และอุบลราชธานี โดยใชระบบสารสนเทศ นอกจากนั้น ความเปน

ประโยชนของน้ํา ยังขึ้นอยูกับลักษณะบางประการของดิน ไดแก เนื้อดิน และความลึกดิน กลาวคือ ดิน

ทราย และดินตื้น จะอุมน้ําไดนอยกวาดินเหนียว และดินลึก ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพล

ตอการใหผลผลิตขาวก็คือความเค็มของดิน จึงไดมีการแบงเขตการผลิตออกเปนเขตการผลิตยอย 

(Sub-Zone) ตามคุณลักษณะบางประการของดินดังกลาวแลวเปนลําดับชั้นตอมา ตัวอยางการแบงเขต

การผลิตและเขตการผลิตยอยแสดงในตารางที่ 1 

 อยางไรก็ตาม ความเปนประโยชนของน้ําสําหรับขาว ยังขึ้นอยูกับระดับน้ําใตดินของพื้นที่ปลูก

ในชวงฤดูแลง กลาวคือ พ้ืนที่ที่มีระดับน้ําใตดินตื้นอยูระหวาง 75-150 ซม. ต่ําจากผิวดินในชวงฤดูแลง 

(ธ.ค.-เม.ย.)  จะกอใหเกิดน้ําทวมขังในนาชวงตนฤดูฝนเร็ว และระดับน้ําในแปลงนาจะมีอัตราการ

ลดลงของระดับน้ําอยางชา ๆ ในชวงปลายฤดูฝน ในทางตรงกันขาม พ้ืนที่ที่มีระดับน้ําใตดินลึก ต่ําจาก

ผิวดินมากกวา 150 ซม. ในชวงฤดูแลง จะเกิดน้ําทวมขังในนาชวงตนฤดูฝนชา และระดับน้ําในแปลงนา

จะมีอัตราลดลงอยางรวดเร็วเมื่อหมดฝน ปจจุบันอยูในระหวางการศึกษาการแบงเขตการผลิตยอยของ

พ้ืนที่เขตการผลิตตามระดับน้ําใตดินตื้นและลึก 

4. ประเมินผลผลิตตามศักยภาพและผลผลิตที่ไดจริงของแตละเขตการผลิต 

 เปนการประเมินผลผลิตตามศักยภาพที่นาจะเปนไปได (attainable yield) เพ่ือที่จะ

เปรียบเทียบกับผลผลิตที่เกษตรกรไดจริง (actual yield) การประเมินโดยใชแบบจําลองการ

เจริญเติบโตพืช (crop modeling) โดยใชขอมูลภูมิอากาศ คุณสมบัติดิน และขอมูลอ่ืนที่จําเปนในการ

จําลองสถานการณ  ผลผลิตที่ไดจริง คํานวนจากปริมาณผลผลิตรวมที่ไดของเกษตรกรทั้งอําเภอ หาร

ดวยพื้นที่ปลูกทั้งหมด ซึ่งขอมูลนี้ไดจากสํานักงานเกษตรอําเภอ ถาชองวางระหวางผลผลิตตามศักยภาพ

แตกตางกันมากกับผลผลิตที่ไดจริง แสดงวามีโอกาสมากในการเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น อยางไรก็ตาม 

ขอมูลผลผลิตที่ไดจริง ควรจะมาจากการสุมเก็บตัวอยางเฉพาะในพื้นที่เขตการผลิต (Zone) นั้น ๆ จึง

จะใหคาใกลความเปนจริงมากยิ่งขึ้น และผลผลิตขาวเจาควรจะแยกขาวหอมมะลินอย (กข.15) ออก

จากหอมมะลิใหญ (ขาวดอกมะลิ 105) ตัวอยางคาเฉล่ียผลผลิตตามศักยภาพและผลผลิตที่ไดจริงของ

พ้ืนที่เขตการผลิตที่ราบขั้นบันไดขั้นต่ําและสวนลางของที่ราบขั้นบันไดขั้นต่ําใน 8 อําเภอของจังหวัด

รอยเอ็ด แสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่  1   เขตการผลิตและเขตการผลิตยอย พรอมทั้งคําอธิบายคุณลักษณะโดยสรุป 

 

เขตการผลิต สัณฐานภูมิประเทศ ขอจํากัดของเขตการผลิต เขตการ คุณลักษณะของดิน  ขอจํากัดของเขตการผลิตยอย 

   ผลิตยอย ความลึก 
1/

  เนื้อดิน  
2/

ความเค็ม 
3/

   

1 สันริมน้ําธรรมชาติ  น้ํามากเกินไป 1.1 ลึก รวน ไมเค็ม  

 และที่ลุมต่ํา  1.2 ลึก รวนถึงเหนียว ไมเค็ม  

   1.3  หนวยผสมของ 1.1 

และ 1.2 

  

2 ที่ราบขั้นบันไดขั้นต่ํา วัชพืช (ปที่ฝนแลง) 2.1 ลึก รวนถึงเหนียว เค็ม อันตรายจากเกลือ 

 และสวนลางของที่ราบ  2.2 ลึก รวนถึงเหนียว เค็ม เสียหายจากเกลือ 

 ขั้นบันไดขั้นต่ํา  2.3 ลึก รวนถึงเหนียว ไมเค็ม  

   2.4 ลึก ทราย ไมเค็ม ขาดธาตุอาหารและขาดน้ํา 

   2.5 ลึก ทรายถึงรวน ไมเค็ม ขาดธาตุอาหารและขาดน้ํา 

   2.6 ตื้น กรวด/รวน ไมเค็ม ไถพรวนลําบาก ขาดน้ํา สภาพไม

เหมาะสําหรับการพัฒนาของราก 

   2.7 ลึก รวน หรือ ไมเค็ม เหมือน 2.6 

    ตื้น กรวด/รวน ไมเค็ม การเจริญเติบโตของรากจํากัด  

       ไถพรวนลําบาก  
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ตารางที่  1  เขตการผลิตและเขตการผลิตยอย พรอมทั้งคําอธิบายคุณลักษณะโดยสรุป (ตอ) 

 

เขตการผลิต สัณฐานภูมิประเทศ ขอจํากัดของเขตการผลิต เขตการ คุณลักษณะของดิน  ขอจํากัดของเขตการผลิตยอย 

   ผลิตยอย ความลึก 
1/

เนื้อดิน  
2/

ความเค็ม 
3/

 

3 ที่ราบขั้นบันไดขั้น ขาดน้ําและมีวัชพืช 3.1 ลึก รวน ไมเค็ม  

 กลางและขั้นสูง  3.2 ลึก ทราย ไมเค็ม ขาดธาตุอาหาร 

   3.3 ตื้น เหนียวถึงเหนียว/

กรวด 

ไมเค็ม  

   3.4 ตื้น ทรายรวนถึงกรวด/

รวน 

ไมเค็ม การเจริญเติบโตของรากจํากัด  

ไถพรวนลําบาก 

   3.5 ลึก เหนียว ไมเค็ม  

   3.6 ลึก รวน หรือ ไมเค็ม  

    ตื้น รวนปนกรวด ไมเค็ม  

4. พื้นที่อื่นๆ   4.1 ไมพิจารณา    

   4.2 ไมพิจารณา    

1/
ความลึกแบงเปนดินลึก (ความลึก > 50 ซม.) และดินตื้น (ความลึก < 50 ซม.)

 

2/
เนื้อดินแบงเปนกลุมดินทราย กลุมดินรวน และกลุมดินเหนียว

 

3/
 ดินเค็มแบงเปน เค็ม (EC > 2 mS/cm) และไมเค็ม (EC < 2 mS/cm) 

ที่มา : รายงานผลการวิจัยโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิ, 2542 
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ตารางที่ 2 ผลผลิตขาวหอมมะลิตามศักยภาพ และผลผลิตที่ไดจริงของเกษตรกรใน 8 อําเภอ จังหวัด

รอยเอ็ด 

 

ผลผลิตตามศักยภาพ ผลผลิตที่ไดจริง 
อําเภอ 

(กก./ไร) (กก./ไร) 
ผลตาง 

เสลภูมิ 670 342 328 

ปทุมรัตน 765 410 355 

อาจสามารถ 602 392 210 

พนมไพร 662 414 248 

เกษตรวิสัย 765 366 399 

จตุรพักตรพิมาน 757 366 391 

โพธ์ิชัย 586 314 272 

เมืองสรวง 723 404 319 

ที่มา : รายงานผลการวิจัยโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิ, 2542 

 

5. วินิจฉัยปญหาและขอจํากัด ที่ทําใหเกิดชองวางของผลผลิตที่ไดจริงกับผลผลิตตาม

ศักยภาพ 

 เปนการศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอม ดานกายภาพ ชีวภาพ ของการผลิตขาวหอมมะลิ

และวิธีปฏิบัติของเกษตรกร เพ่ือระบุปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดชองวางระหวางผลผลิตที่ไดจริงกับผลผลิต

ตามศักยภาพ วิธีการศึกษา มีทั้งการสํารวจพื้นที่ เก็บตัวอยางดินและพืช สัมภาษณกลุมเกษตรกร โดย

ใหเกษตรกรมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา 

5.1 เขตการผลิตที่ราบขั้นบันไดขั้นสูงและขั้นกลาง 

 ดิน มีตั้งแตดินทรายจนถึงดินรวนเหนียว มีความแปรปรวนของความอุดมสมบูรณ ตั้งแตต่ํา

จนกระทั่งสูง พ้ืนที่ราบขั้นบันไดขั้นสูง (นาดอน) สวนใหญเปนดินทราย  

 น้ํา โดยทั่วไปชวงตนฤดูฝนน้ําขังในนาชา ชวงปลายฤดูฝนน้ําในนาลดลงอยางรวดเร็ว 

 วัชพืช มีมากโดยเฉพาะการทํานาหวาน เกษตรกรจึงนิยมทํานาดําถามีแรงงานเพียงพอ เพราะ

มีปญหาวัชพืชนอยกวานาหวาน แตการทํานาดํามักจะปกดําไดลาชา หรือไมไดทําเลยโดยเฉพาะนาดอน

ในปที่ฝนแลง วัชพืชเดนที่สําคัญ ไดแก หญาขาวนก หญาแดง กกทราย กกสามเหลี่ยม หนวดปลาดุก 

และเทียนนา เปนตน 

 โรคและแมลงสําคัญที่พบ ไดแก โรคไหม หนอนกอ และดวงสกายแลบ เปนตน แตการระบาด

มักจะเกิดขึ้นเปนหยอม ๆ 

 เกษตรกรมีการใสปุยเคมีทุกครัวเรือน แตกตางกันไปตั้งแต 10-30 กก./ไร สวนใหญ 20-25 

กก./ไร เกษตรกรที่ใสปุยในอัตราต่ําเพราะไมมีเงินทุน เกษตรกรบางรายมีการใสปุยคอก แตมีปริมาณ
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คอนขางจํากัด การใชปุยเคมีประสิทธิภาพต่ํา โดยเฉพาะปุยไนโตรเจนมีการสูญเสียมาก เนื่องจากเกิด

สภาพน้ําขังสลับกับน้ําแหงในนาบอยครั้ง 

 เกษตรกรสวนใหญมีการกําจัดวัชพืชโดยใชแรงงานคน มีบางรายที่ใชสารเคมีซึ่งสวนใหญจะ

เปนประเภทหลังจากที่วัชพืชงอก  สวนการใชสารเคมีปองกันและกําจัดโรคและแมลงมีนอย 

 กลาวโดยสรุป ปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดชองวางระหวางผลผลิตที่ไดจริงกับผลผลิตตามศักยภาพ

ของการทํานาดํา  คือ  ปกดําลาและขาวไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอ  (ใสปุยนอย   หรือปุยมีการสูญเสีย

มาก) สวนการทํานาหวาน คือ ปญหาวัชพืช และขาวไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอ อยางไรก็ตาม การปลูก

ที่จะใหไดผลผลิตสูงท้ังนาดําและนาหวาน ควรมีการควบคุมโรคและแมลงควบคูไปดวย 

5.2 เขตการผลิตที่ราบขั้นบันไดขั้นต่ําและสวนลางของที่ราบขั้นบันไดขั้นต่ํา 

 ดิน มีตั้งแตเปนดินทรายจนกระทั่งดินเหนียว มีความแปรปรวนของความอุดมสมบูรณดิน

ตั้งแตต่ําจนกระทั่งสูง  

 น้ํา  โดยทั่วไปชวงตนฤดูฝนน้ําขังในนาคอนขางเร็ว   ชวงปลายฤดูฝนน้ําในนาลดลงอยางชา ๆ 

โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีระดับน้ําใตดินตื้น เขตการผลิตนี้โอกาสขาวขาดน้ํามีนอย นอกจากในปที่ฝนแลง

จัด 

 ระดับน้ําใตดินตื้น หรือลึก จะเปนตัวกําหนดความแตกตางของวิธีการปลูกขาว ระดับน้ําใตดิน

ตื้น จะปลูกโดยวิธีหวาน โดยจะหวานตนฤดูฝน (เม.ย.-พ.ค.) เพ่ือใหขาวเจริญเติบโตไดทันกอนที่น้ําจะ

ทวมขัง สวนพื้นที่ที่มีระดับน้ําใตดินลึก จะปลูกท้ังโดยวิธีหวานและวิธีปกดํา โดยมีปจจัยดานแรงงานใน

ครัวเรือนเปนตัวกําหนด กลาวคือ เกษตรกรที่ตัดสินใจปลูกโดยวิธีหวานเนื่องจากมีแรงงานในครัวเรือน

นอย สวนเกษตรกรที่มีแรงงานมากพอจะปลูกโดยวิธีปกดํา เพราะการปลูกโดยวิธีปกดํามีปญหาวัชพืช

นอยกวาการปลูกโดยวิธีหวาน นอกจากนั้น มีเกษตรกรบางรายใหขอดีของการปลูกโดยวิธีปกดําวา ถา

ปลูกโดยวิธีหวานจะตองใชปุยเคมีมากกวาปกดําเกือบสองเทาจึงจะใหผลผลิตไดใกลเคียงหรือเทากับวิธี

ปกดํา การปลูกโดยวิธีปกดําจึงประหยัดปุยไดมากกวา 

 วัชพืช เปนปญหามากสําหรับนาหวาน โดยเฉพาะหลังจากขาวงอกแลวไมมีน้ําขังซึ่งเกิดจาก

ภาวะฝนทิ้งชวง เมื่อมีปริมาณวัชพืชมาก เกษตรกรบางรายจะใชสารเคมีประเภทเลือกทําลายฉีดพน 

 โรคและแมลง พบเชนเดียวกันกับขาวที่ปลูกในสภาพเขตการผลิตที่ราบขั้นบันไดขั้นสูงและขั้น

กลาง แตในเขตการผลิตนี้ จะพบการระบาดของหอยเชอรี่มากขึ้นในชวง 4-5 ปที่ผานมา 

 เกษตรกรมีการใสปุยเคมีทุกครัวเรือน อัตราตั้งแต 10-50 กก./ไร สวนใหญ 25-35 กก./ไร 

ใสปุยอัตราสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับเงินทุนที่มีอยูของแตละครัวเรือน และในแตละป กลาวคือ ถาราคา

ผลผลิตสูง มีเงินทุนมาก อัตราการใสปุยก็จะสูงตามไปดวย 

 กลาวโดยสรุป ปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดชองวางระหวางผลผลิตที่ไดจริงกับผลผลิตตามศักยภาพ

ของการทํานาหวานคือ ปญหาวัชพืชและขาวไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอ (ใสปุยอัตราต่ําหรือปุยมีการ

สูญเสียมากโดยเฉพาะดินทราย) สวนการทํานาดํา ปญหาท่ีสําคัญคือขาวไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอ 

นอกจากนั้นจะมีปญหาดินเค็มในบางพื้นที่ทั้งการทํานาดําและนาหวานจะมีผลกระทบตอผลผลิตขาวมาก

โดยเฉพาะในปที่ฝนแลง 
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5.3 เขตการผลิตที่ลุมต่ําริมน้ํา 

 ดินสวนใหญเปนดินเหนียวจนกระทั่งดินเหนียวจัด มีความอุดมสมบูรณสูงเพราะเปนที่ราบลุม

ริมแมน้ํา การปลูกขาวจะปลูกโดยวิธีหวานในชวงฝนตนฤดู เพ่ือใหขาวเจริญเติบโตไดทันกอนที่น้ําจะ

ทวมขงั ระดับน้ํามักจะสูงตลอดป ขาวจะมีการยืดตัวและสูงมาก แตกกอนอย ผลผลิตต่ําจึงเปนพ้ืนที่นาที่

ไมเหมาะสมสําหรับปลูกขาวหอมมะลิ 

5.4 ระบบอาศัยนํ้าฝนรวมกับน้ําชลประทาน 

 ในเขตการผลิตที่ราบขั้นบันไดขั้นต่ําและสวนลางของท่ีราบขั้นบันไดขั้นต่ํา จะมีพ้ืนที่บางสวน

ปลูกขาวหอมมะลิโดยอาศัยน้ําฝนรวมกับน้ําชลประทาน (Partial irrigation) โดยจะมีการใหน้ํา

ชลประทานเมื่อฝนตกไมเพียงพอ กลาวโดยทั่วไป ผลผลิตขาวที่ไดจะสูงกวาขาวที่ปลูกโดยอาศัยน้ําฝน

อยางเดียว เนื่องจากขาวไดรับน้ําเพียงพอตลอดป อยางไรก็ตาม ในเขตพื้นที่ชลประทาน เกษตรกร

มักจะปกดําขาวเร็วทําใหขาวมีระยะเวลาการเจริญเติบโตทางลําตนและใบนานเกินไป มีหนอที่ไมใหรวง

มาก ผลผลิตที่ไดจึงไมสูงเทาที่ควร 

 สาเหตุที่ทําใหผลผลิตขาวหอมมะลิต่ําแสดงในภาพที่ 2 

ฝนมาก �ฝนแลง

�ตํ  าแหนงที่นา �ตํ  าแหนงท่ีนา พื้นที่มาก

ดินต้ืน, ดินทรายจดั

�ฝนมาลา

� �นาลุมริมแมนํ้ า     ที่ดอน �แรงงานนอย

ดินทราย, 

ดินกรวด

    
ดินกรด � �ปกดํ  าลา

�น้ํ าทวม �ขาวขาดนํ้ า � �เก็บเกี่ยวลาชา
   �ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํ า

         
�ความเปนพิษ

ของเหล็ก
ระยะการเจริญ

เติบโตสั้น �เมล็ดรวง �ทุนนอย

ผลผลิตต่ํ า �ธาตุอาหารไมเพียงพอ

� �ใสปุยอัตราต่ํ า

� �ใสปุยอัตรา

ปานกลาง

  

�การแขงขันของ

วัชพืชสูง

  

�ความเปนพิษ

ของเกลือ

โรคและแมลง       
� � �ปุยสูญเสียกอนนํ  าไปใช

� �การกํ  าจดัทํ  าไดไมดี � �การกํ  าจดัไมไดผล

�แรงงานนอย
         

�ไมมีการกํ  าจดัหรือ

�กํ  าจดัชาเกินไป

ดินเค็ม

�เกิดสภาพนํ้ าแหงสลับกับ

�นํ้ าขังในนาบอยคร้ัง

กํ  าจดัโดยแรงงาน

�กํ  าจดัโดยใชสารเคมี

วัชพืชมาก

       

เกิดการระบาดของโรคแมลง

� �ฝนแลงนํ้ าไมขังนาหลังปลูก             

       � �ปลูกขาววิธีหวาน          

� �ไมมีการปองกัน        �เตรียมดินไมดี                         

 

 

ภาพที่ 2  สาเหตุที่ทําใหผลผลิตขาวหอมมะลิต่ํา 
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ที่มา : รายงานผลการวิจัยโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิ, 2542 

6. กําหนดคําแนะนําเทคโนโลยีของแตละเขตการผลิต 

 เปนการกําหนดเทคโนโลยีที่มีอยูใหเหมาะสมกับปญหาหรือขอจํากัด ที่ทําใหเกิดชองวาง

ระหวางผลผลิตที่ไดจริงกับผลผลิตตามศักยภาพของแตละเขตการผลิตในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ผลิตขาวหอมมะลิ โดยมีการตรวจเอกสาร จัดประชุมนักวิชาการท่ีทําการวิจัยเก่ียวกับขาวหอมมะลิ 

สัมภาษณเกษตรกรที่ปลูกขาวหอมมะลิที่ไดผลผลิตสูง เพ่ือทําความเขาใจเงื่อนไขและความตองการของ

เทคโนโลยีใหมากที่สุดกอนกําหนดเทคโนโลยี ตัวอยางคําแนะนําเทคโนโลยีสําหรับปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิดังแสดงในตารางที่ 3 

7. ใหเกษตรกรมีสวนรวมในการประเมินเทคโนโลยีที่เสนอโดยนักวิชาการ 

 เทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบัน สําหรับใหคําแนะนําในแตละเขตการผลิต สวนใหญนักวิชาการ

พัฒนาขึ้นมามักจะคํานึงถึงความเปนไปไดดานกายภาพเทานั้น และประเมินผลการทดสอบเทคโนโลยีใน

ระดับแปลง (เฉพาะขาวหอมมะลิเทานั้น) จึงควรใหเกษตรกรไดมีสวนรวมวิจารณและกลั่นกรอง

เทคโนโลยีที่เสนอโดยนักวิชาการอีกครั้งหนึ่ง จึงมีการจัดเสวนารวมกับกลุมเกษตรกร เพ่ือเปนการ

ประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีในระดับฟารมของเกษตรกร เพ่ือกําหนดกลุมแนะนํารวมกันได  

 ตัวอยางขอคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับคําแนะนําเทคโนโลยีที่เสนอโดยนักวิชาการ เชน เขต

การผลิตที่ลุมน้ําทวมไมถึง เกษตรกรสวนใหญจะมีเฉพาะพ้ืนที่นา ไมมีพ้ืนที่ดอน รายไดจึงมาจากการ

ขายขาวอยางเดียว จึงนิยมเลี้ยงวัวเพ่ือเปนหลักประกันถาขาวไดรับความเสียหายหรือราคาต่ํา 

 การแนะนําใหปลูกพืชปุยสดโอกาสยอมรับเปนไปไดโดยยากเกษตรกรใหเหตุผลวา ถาปลูกพืช

ปุยสดในนากอนหรือหลังขาวจะไมมีพ้ืนที่เลี้ยงสัตว 

 เขตการผลิตที่ราบขั้นบันได เกษตรกรสวนใหญจะมีทั้งพ้ืนที่นาและพ้ืนที่ดอน รายไดจึงมาจาก

การขายพืชไรและการขายขาว 

 การแนะนําใหปลูกพืชปุยสดโอกาสยอมรับมีมาก ถามีเมล็ดพันธุใหทุกป อยางไรก็ตาม ถามอง

ในแงของความยั่งยืนเกษตรกรควรผลิตเมล็ดพันธุเอง ซึ่งอาจจะเปนไปไดโดยปลูกถ่ัวเขียวหรือถ่ัวพุมบน

ที่ดอนในชวงฤดูฝน (พ.ค.-ก.ย.) หลังจากเก็บเก่ียวออยตอ (ม.ค.-ก.พ.) ในขณะที่รอปลูกในรอบ

ตอไป (ต.ค.-พ.ย.) 

8. นักสงเสริมทําความเขาใจเขตการผลิตและเทคโนโลยีกอนถายทอดสูเกษตรกร 

 ดังกลาวมาแลวขางตน แตละเขตการผลิตหรือเขตการผลิตยอย จะมีคุณลักษณะบางอยางท่ี

เฉพาะเจาะจงของตนเอง ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญในการกําหนดคําแนะนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่

เขตการผลิตนั้น ๆ รวมทั้งเหมาะสมกับกลุมเกษตรกรที่อยูในเขตการผลิตดวย สิ่งเหลานี้นักสงเสริม

จะตองทําความเขาใจขอจํากัดของแตละเขตการผลิต และความตองการของเทคโนโลยีใหถองแทกอน

ถายทอดสูเกษตรกร นักวิจัย (ผูผลิตเทคโนโลยี) และนักสงเสริม (ผูนําเทคโนโลยีไปใช) จึงตองมีการ

เสวนารวมกัน 
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ตารางที่ 3 ตัวอยางคําแนะนําเทคโนโลยีสําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิในแตละเขตการผลิต 

 

เขตการผลิต ปญหา, ขอจํากัด, โอกาส ผลกระทบ เทคโนโลยีที่ใชปรับปรุง 

3 : พื้นที่ราบขั้นบันได    

    ขั้นสูงและขั้นกลาง - น้ําขังในนาชาหรือมีนอย โดยเฉพาะ -ปกดําลาผลผลิตต่ํา - เปลี่ยนวิธีการทํานาจากปกดําเปนนาหวาน หรือนาหยอด 

    ในปที่ฝนแลง   

 - น้ําในนาหมดเร็ว - ขาวขาดน้ําปลายฤดู ผลผลิตต่ํา - เปลี่ยนพันธุขาวจากขาวดอกมะลิ 105 เปน กข. 15 ทีมี 

      อายุสั้นกวา 

 - ดินอุดมสมบูรณต่ํา (เกษตรกรใสปุย - ธาตุอาหารไมเพียงพอ  - เปลี่ยนจากการใชปุยเคมีอยางเดียวเปนการใชปุยพืชสด 

    นอย, ปุยมีการสูญเสียมาก)    ผลผลิตต่ํา    รวมกับปุยเคมี โดยปลูกพืชปุยสดตนฤดูฝน เชน ถั่วเขียว 

      หรือถั่วพุม 

 - วัชพืชมากในนาหวาน (เกษตรกรไถ - แยงน้ําและธาตุอาหาร  - เตรียมดินใหดีกวาเดิมโดยการไถพรวน 2-3 ครั้งกอน 

    ครั้งเดียวกอนหวานขาว)    ผลผลิตต่ํา    หวานขาว 

   - ใชสารเคมีกําจัดวัชพืชประเภทหลังงอกใหเหมาะสม 

    

2 : ที่ราบขั้นบันไดขั้น 

    ต่ําและสวนลางของ 

   

   ที่ราบขั้นบันไดขั้นต่ํา    

2.1 ระดับน้ําใตดินลึก - ดินอุดมสมบูรณต่ํา (เกษตรกรใสปุย - ธาตุอาหารไมพียงพอ  - เปลี่ยนจากการใชปุยเคมีอยางเดียวเปนการใชปุยพืชสด 

    นอย, ปุยมีการสูญเสีย)   ผลผลิตต่ํา    รวมกับปุยเคมี โดยปลูกพืชปุยสดกอนปลูกขาว เชน โสน 

      หรือพืชอื่นที่ทนน้ําขังไดดี เนื่องจากน้ําขังในนาคอนขาวเร็ว 
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ตารางที่ 3 ตัวอยางคําแนะนําเทคโนโลยีสําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิในแตละเขตการผลิต (ตอ) 

 

เขตการผลิต ปญหา, ขอจํากัด, โอกาส ผลกระทบ เทคโนโลยีที่ใชปรับปรุง 

2.2 ระดับน้ําใตดินตื้น - ดินอุดมสมบูรณต่ํา (เกษตรกรใสปุย - ธาตุอาหารไมเพียงพอ  

    นอย, ปุยมีการสูญเสีย)   ผลผลิตต่ํา 

   

   

   

เปลี่ยนจากการใชปุยเคมีอยางเดียวเปนการใชปุยเคมีรวมกับ

ปุยพืชสดโดยปลูกพืชปุยสดหลังเก็บเกี่ยวขาว เชน ถั่วพุม 

หรือพืชอื่นที่ทนแลงไดดี การปลูกพืชปุยสดกอนปลูกขาวทํา 

ไมไดเพราะเกษตรกรจะ หวานขาวตั้งแตชวงตนฤดูฝน 

(เม.ย.-พ.ค.) 

    

2.3 พื้นที่นา - ปลกูขาวเร็วเกินไป - ขาวเจริญเติบโตทางดานลําตน ชะลอการปลูกใหอยูในชวงที่เหมาะสมเพราะสามารถนําน้ํา 

     ชลประทาน     และใบนานเกินไป มีหนอที่ ชลประทานมาใชไดตลอดเวลา 

     ไมใหรวงมาก ผลผลิตต่ํา   

 - ใสปุยเคมีอัตราสูง - ตนทุนการผลิตสูง รายไดสุทธิ - ใชปุยพืชสดรวมกับปุยเคมี 

     ต่ํา     

1 : พื้นที่ลุมต่ํา - น้ําขังในนาเร็วมาก ระดับน้ําในนาสูง - ขาวตนสูง แตกกอนอย  - เปลี่ยนพันธุขาวจากขาวดอกมะลิ 105 เปนพันธุอื่นที่ 

    ริมแมน้ํา 

 

   ตลอดป หรือทวม    ผลผลิตต่ํา 

- ขาวตาย 

   เหมาะสม 

    

 

หมายเหตุ : สําหรับการปองกันโรคและแมลงควรทําอยางตอเนื่องเพราะไมสามารถคาดคะเนได โดยใชวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน  

   (Integrated Pest Management) 

ที่มา : รายงานผลการวิจัยโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิ, 2542 
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9. นักสงเสริมถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร 

 ขบวนการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรจะตองเพ่ิมความระมัดระวังหรือมีความปราณีตมาก

ยิ่งขึ้น นักสงเสริมตองใชแผนที่กําหนดเขตการผลิตที่มีคําแนะนําเทคโนโลยีเฉพาะเขตการผลิตและ

เฉพาะกลุมเกษตรกรประกอบการถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือใหคําแนะนําเทคโนโลยีนั้น “ถูกท่ีและถูก

คน” ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรเกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้น  

ประเด็นวิจัยใหม 

 ในกรณีที่ยังไมมีเทคโนโลยีเหมาะสม หรือจากผลการวิเคราะหพบวา ยังมีแนวทางที่จะ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหดีขึ้นกวาเดิมจากที่ใหคําแนะนําเทคโนโลยีไปแลว ซึ่งภายในเขตการ

ผลิตเดียวกัน ยังมีความแตกตางของเงื่อนไขดานกายภาพหรือปจจัยอ่ืน ๆ ที่จะสงผลตอการให

คําแนะนําเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจงตางกันก็ควรมีการแบงเขตการผลิตยอยตอไปไดอีกเปน sub-zone 

หรือ sub-sub-zone แลวจึงดําเนินการทดสอบเทคโนโลยีในโอกาสตอไป 

สรุป 

 แนวทางใหมในการวิจัยและสงเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพืช ยังคงยึดหลักและ

แนวทางการดําเนินการวิจัย เหมือนกับแบบระบบการทําฟารม เพียงแตแนวทางใหมมีการนําระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร ซึ่งใชคอมพิวเตอรในการจัดการมาชวยวิเคราะหขอมูลมากขึ้น โดยเฉพาะใน

ขั้นตอนการวินิจฉัยปญหา นอกจากนั้นในขั้นตอนการทดสอบเทคโนโลยี แนวทางใหมจะทําไดพรอมกัน

ในหลายทองที่ของพ้ืนที่เปาหมาย จึงสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับสภาพเกษตรกร

ครอบคลุมพ้ืนที่เปาหมายไดในระยะเวลาอันสั้น ขั้นตอนของการดําเนินงานวิจัย ไดแก (1) การเลือก

พ้ืนที่เปาหมาย (2) การวินิจฉัยปญหา (3) การวางแผนงานวิจัย (4) การทดสอบเทคโนโลยี (5) การ

ประเมินผล และ (6) การถายทอดเทคโนโลยี 
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