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ประชุมเครือขายขาว SRI  ครั้งที่ 1 

 
วันที่  23 มิ.ย. 2546 

 
บทนํา 

สถาบันแมคเคน 

 งาน SRI ในสถาบันเริ่มจาก อ. เคลาซ ไดรับขอมูลเรื่องการปลูกขาว SRI จากประเทศมาดากัสการเมื่อ 2 – 
3 ปที่ผานมา ในระยะแรกยังไมแนใจ เนื่องจากผลผลิตที่สูงกวาระบบปกติมาก ซึ่งปริมาณผลผลิตจะขึ้นอยูกับความ
ละเอียดออนของการผลิต หากมีความละเอียดออนมากผลผลิตก็จะมาก ประเด็นนาสนใจที่พบ คือ ผลผลิตที่ไดใน
ประเทศมาดากัสการสูงกวาในประเทศไทยถึง 10 เทา จากนั้นจึงเริ่มลงมือทําในสถาบัน 

 งานที่ทําแบงออกเปนงานในสถาบัน และงานในพื้นที่ 

 งานในสถาบัน จะพิจารณาระบบการจัดการในพื้นที่ เนื่องจากปญหาในเรื่องตนทุน และวิธีการผลิต การ
ปลูกขาวแบบ SRI จะใชวิธีหวานและดํา พบวาผลผลิตที่ไดมีปริมาณนอยกวาในพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งโดยทั่วไปแล
วจะไดผลผลิตไมต่ํากวา 50 ถัง (500 กก.) แตเนื่องจากในสถาบันพื้นที่มีความอุดมสมบูรณเกินไป ทําใหขาวมีการ
เจริญเติบโตระยะแรกไดดี แตพอถึงชวงขาวตั้งน้ํานมตนขาวกลับลมทั้งหมด ไดผลผลิตประมาณ 20 ถัง จากประสบ
การณการปลูกขาวแบบ SRI มาเปนระยะเวลา 2 ป พบวาเกิดปญหาทั้ง 2 ป 

 งานในพื้นที่ ดําเนินการใน 2 จังหวัด ไดแก เชียงราย และแพร การปลูกขาวใชทั้งวิธีการหวาน และการเพาะ
กลา ซึ่งใชกลาอายุประมาณ 12 – 15 วัน ผลผลิตที่ไดสวนใหญจะมากกวาทางสถาบัน แตก็มีบางรายที่ไดผลผลิตเทา
กับทางสถาบัน 

 งานของทางสถาบันสวนใหญอยูในขั้นทดลองไปพรอมๆ กับชาวบาน ยังไมไดอยูในขั้นสงเสริมและเผยแพร 

 แผนการดําเนินงานในป 2546 จะจัดใหมีงานเสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรขึ้น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะจัด
การอบรมที่จ.เชียงราย วันที่ 2 ก.ค. 2546 และครั้งที่ 2 วันที่ 9-10 ก.ค. 2546 ที่บานเปยง อ.วังชิ้น จ.แพร การจัดการ
ฝกอบรมที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากที่ผานมาเปนเพียงการพูดคุยภายใน ไมเคยมีการจัดอบรม แตปนี้มีขอมูลมากพอจึงนา
จะนํามาจัดฝกอบรมใหแกชาวบานได 

 ขอมูลที่ทางสถาบันเก็บจะเปนขอมูลอยางงาย และไมไดเปนการเก็บขอมูลทางสถิติ เชน สถานที่ปลูก พันธุ
ขาว อายุขาว จํานวนหนอ จํานวนรวง จํานวนหนอที่ออกรวง จํานวนเมล็ด ผลผลิตตอไร การบํารุงดิน เปนตน 

RRAFA : คุณอารีรัตน ทํางานดานสงเสริมการเกษตรยั่งยืน ประสานโครงการนํารองตางๆ รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ งานโครงการนํารองนี้เปนงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมายใหกับองคกรพัฒนาเอกชน 
(NGOs)  ซึ่งไดแบงพื้นที่ทั้งประเทศออกเปนภูมินิเวศนจํานวน 19 ภูมินิเวศน ในภาคเหนือมี 4 ภูมินิเวศน และในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมี 9 ภูมินิเวศน  ในแตละภูมินิเวศนจะมีตัวแทนรับผิดชอบ งานปลูกขาวแบบ SRI นี้ไดเขาไป
สนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืนที่มีขาวเปนพืชหลัก 
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 ระบบการผลิตขาวแบบ SRI นี้ไดสอดคลองกับโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนที่กําลังสงเสริมอยู ประกอบกับ
ชาวบานมีความตั้งใจที่จะลด ละ เลิกการใชสารเคมี จึงเริ่มจากเกษตรกรที่มีความสนใจทดลองทํา และมีการแลก
เปล่ียนความรูกันระหวางเกษตรกร ในปจจุบันมีเกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดัง
ตอไปนี้ 

 จ.ยโสธร  จํานวนทั้งส้ิน 30 ราย โดยมีคุณสุวิช เปนเกษตรกรผูนํา 
 จ.มหาสารคาม จํานวน 10 ราย 

พื้นที่ทุงกุลา คอบคลุม 4 จังหวัด ไดแก จ.มหาสารคาม จ.สุรินทร จ.รอยเอ็ด และจ.ศรีสะเกษ ยังไม
ทราบจํานวน 

จ.กาฬสินธุ ยังไมทราบจํานวน เนื่องจากเพิ่งจะมีการประชุมในวันนี้ (23 มิ.ย.) 

 การดําเนินงานในเดือนพฤษภาคมไดมีการแลกเปลี่ยนความรูของเกษตรกรในแตละภูมินิเวศน โดยจัดขึ้นที่
ศูนยประสานงานเครือขายเกษตรทางเลือก อ.กันทละพิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งในอนาคตตั้งใจจะพัฒนาเปนศูนยการ
เรียนรูของชุมชน การอบรมจะจัดใหแตละหัวขอเปนหองเรียน เชน การคัดเลือกพันธุ การปลูกขาวแบบ SRI การ
ดําเนินงานยังไมสามารถประเมินกลุมที่ทดลองได ซึ่งโดยหลักการแลวจะเปดโอกาสใหเกษตรกรมีการทดลองเอง โดย
มีคุณสุวิชจากยโสธร เปนแกนนําในการฝกอบรม และมีแบบบันทึกใหกับเกษตรกรแตละราย ซึ่งคิดวานาจะมี
แบบฟอรมมาตรฐาน เพื่อใหการแลกเปลี่ยนขอมูลในอนาคตงายขึ้นและมีแบบแผนเดียวกัน 

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
 เปนงานในสถานีทดลอง ซึ่งแบงออกเปน 

1. แปลงสาธิต ใหเกษตรกรมาดูงาน ซึ่งงานวิจัยไดทําตอเนื่องตลอดทั้งปทั้งในฤดูฝน และฤดูแลง แตในฤดูฝนขอ
มูลยังไมมีความชัดเจน เนื่องจากการจัดการน้ําในชวงฤดูฝนยังไมดี และยากตอการจัดการ 

2. งานวิจัยของนักศึกษา ซึ่งประเด็นที่กําลังศึกษาวิจัยในขณะนี้ไดแก 
การจัดการน้ํา ศึกษาเปรียบเทียบการปลูกขาวในภาวะการจัดการน้ําที่แตกตางกัน ไดแก การปลอยน้ําทวม

ขังตามปกติ การจัดการน้ําภายใตภาวะน้ําอิ่มตัว และการจัดการน้ําแบบแหงสลับเปยก (SRI) 
การจัดการธาตุอาหาร ศึกษาเปรียบเทียบการใชปุยเคมี ปุยอินทรีย และปุยพืชสดในนาขาว ซึ่งตอไปจะเนน

การใชปุยอินทรียและปุยพืชสด รวมทั้งลดปริมาณการใชปุยเคมี 
บทบาทของจุลินทรีย (อ.อําพรรณ และนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) พบวา 

การใชปุยอินทรียทําใหมีปริมาณของจุลินทรียในดินมากกวาการใชปุยเคมี 
พันธุขาว ถาการเจริญเติบโตของขาวที่ปลูกแบบ SRI มีแรงดึงธาตุอาหารมากกวาการปลูกแบบปกติ พันธุขา

วจะมีบทบาทสําคัญเนื่องจากพันธุขาวสมัยใหมมีความสามารถในการถายเทอาหารไปสูเมล็ดไดดี 
การจัดการศัตรูพืช เชน ไสเดือนฝอย ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญในสถานี จากประสบการณพบวาการจัดการน้ํา

มีความสัมพันธกับปญหาไสเดือนฝอยภายในสถานี 

3. งานทดลองในพื้นที่เกษตรกร ในปจจุบันยังไมมีแปลงเกษตรกรที่ปลูกแบบ SRI แตมีแปลงเกษตรกรที่ปลูกขาว
แบบเสนเดียว และใชวิธีการประหยัดน้ํา ไมใหน้ําทวมตลอดเวลา 
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กรมวิชาการเกษตร : สถานีทดลองขาวพาน จ.เชียงราย 

ศึกษาศักยภาพของขาวแตละพันธุ เพื่อตองการขอมูลดิบสําหรับนําไปใชใน Modelling โดยทําการศึกษาใน
พันธุขาว 2 กลุม ไดแก 

พันธุตนสูง ซึ่งไดแก พันธุ กข.6 และ เหนียวอุบล2 
พันธุตนเตี้ย ไดแก พันธุสันปาตอง1 และ กข.10 

ตัวอยางขอมูลที่เก็บ ไดแก  
Timing โดยเฉลี่ย 5-6 Timing ตอป 
วิธีปลูก (Planting method) ไดแก วิธีการปลูกแบบเปนแถว และไมเปนแถว การหวานเปยก และการเตรียม
ดินแบบลดการไถพรวน 

 การแตกกอสูงสุดในแตละสายพันธุ 
*ในแตละ treatment จะเปนการใชปจจัยการผลิตสูงสุด และมีการปองกันศัตรูพืชอยางสูงสุดเชนเดียวกัน 

ผลการทดลอง 
Timing  
 พบวา ขาวตนสูงจะมีความเหมาะสมกับฤดูฝน หากปลูกนอกฤดูผลผลิตจะลดลงอยางเห็นไดชัด 
 วันปลูกที่ดีที่สุดสําหรับขาวตนสูง ไดแก ชวงเดือนพ.ค. ถึงมิ.ย. รองลงมา คือ ก.ค. แตหากปลูกชาจนกระทั่ง
เดือนส.ค. ผลผลิตจะนอยมาก 
 สําหรับวันปลูกที่ดีที่สุดของขาวตนเตี้ย ไดแก ชวงเดือน ม.ค. ถึง ก.พ. ถาปลูกในชวงนาป มิ.ย. ถึง ก.ค. ผล
ผลิตจะต่ํากวาในนาปรัง ซึ่งจะเกี่ยวของกับความเขมของแสง และขอมูลอากาศในแตละวัน 
(วันปลูกในที่นี้หมายถึง วันที่เมล็ดขาวเริ่มงอก) 

วิธีปลูก 
 ขาวตนสูง จะเหมาะกับวิธีปลูกแบบปกดํา ซึ่งถาปลูกแบบ minimum tillage ตนจะเตี้ย 
 ขาวตนเตี้ย จะเหมาะกับวิธีปลูกแบบหวาน 

การจัดการปุย 
 จากการศึกษาผลการตอบสนองตอไนโตรเจนของขาวทั้ง 4 พันธุ พบวา ขาว กข.6 จะใหผลผลิตดีที่สุด ที่ 8-
12 กก.  ไนโตรเจน ตอไร เหนียวอุบล 2 ตอบสนองตอไนโตรเจน ที่ 16 กก. ไนโตรเจน ตอไร ในขณะที่ขาวกข.10 และ
สันปาตอง1 ตอบสนองตอไนโตรเจนที่ 10 กก. ไนโตรเจน ตอไร 

ความสามารถในการแตกกอ 
 การศึกษาความสามารถในการแตกกอของขาวทั้ง 4 พันธุ ทําโดยการวางเมล็ดขาว 1 เมล็ดแลวเลี้ยงใหโต 
ใหเปนตัวแทนของ 1 กอ ปลูกหางกัน 1 เมตร ผลปรากฏวา 
 ตนเตี้ย แตกกอ 200 ตน / กอ / เมล็ด และใหรวงรอยละ 80 ของจํานวนตน 
 ตนสูง แตกกอ 120-130 ตน / กอ / เมล็ด และใหรวงรอยละ 65 ของจํานวนตน 
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การเก็บขอมูล 
 จะเก็บขอมูลทางดานการเจริญเติบโต และผลผลิต 
การเจริญเติบโต  จะเก็บตัวอยางจากตนขาว 2 กอ ทุก 15 วันนับตั้งแตปลูก พิจารณาวาในแตละกอมีกี่ตน และมี

ความสูงเทาไร ดูขอมูลการเจริญเติบโต และการสะสมน้ําหนักแหง 
ผลผลิต actual yield เก็บตัวอยางในพื้นที่ 2×4 เมตร 
 yield component เก็บตัวอยางในพื้นที่ 1×1 เมตร นับจํานวนรวง จํานวนเมล็ดตอรวง จํานวนรวง

ตอพื้นที่ เปนตน เพื่อนําไปคํานวณเปนปริมาณผลผลิตในพื้นที่ 1 ไร 

ขอเสนอแนะ: ปจจัยในการปลูกพืช ไดแก พันธุ ส่ิงแวดลอม และการจัดการ การปลูกขาวแบบ SRI เปนเรื่องของการ
จัดการ พันธุขาวแตละกลุมพันธุตองการการจัดการดินที่คอนขางเฉพาะสําหรับแตละกลุมพันธุ 

RISE-AT  
 เปนศูนยบริการการใหขอมูล ไมไดทําดานเทคนิคโดยตรง แตเปนเรื่องของขอมูลขาวสารและการสงเสริม 

ศูนยวิจัยสังคมพัฒนา 
 เริ่มตนงาน SRI จากการที่มีคณะวิทยากรจากประเทศมาดากัสการมาใหการฝกอบรม พื้นที่ทดลองอยู
ในจ.นครสวรรค และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไมมีการดําเนินงานในภาคเหนือ เนื่องจากมีปญหาเรื่องน้ํา 

ความคาดหวังของการผลิตขาวแบบ SRI 

กรมวิชาการเกษตร :  
สวพ.1 

มีความหวังที่จะพัฒนาการปลูกขาวแบบ SRI ซึ่งใชเทคนิคการปลูกขาวเสนเดียว ใหควบคูไปกับการผลิต
เมล็ดพันธุขาวชุมชน 

สถานีทดลองขาวพาน 
 การจัดการที่เหมาะสมใหตนขาวมีความแข็งแรง และทนทานตอศัตรูพืชและสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกัน
ตองใหผลผลิตที่นาพอใจภายใตการใชปจจัยการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งจะนําไปสูการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เชน 
การจัดการดิน น้ํา ธาตุอาหาร ตลอดถึงการคัดเลือกพันธุ 

RRAFA 
 SRI จะเปนทางเลือกหนึ่งในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกรไดมีการทดลองทําองอยางอิสระ แตเนนใน
การเก็บขอมูล ยกระดับการจัดการจนกระทั่งการผลิตอยูในขั้นที่เหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง
เกษตรกร 

อ.พฤกษ 
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ขอควรคํานึงในการเก็บขอมูล 
 การสุมพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลมีความนาเชื่อถือพอที่จะใชเปนตัวแทนของพื้นที่ ซึ่งการเก็บขอมูลจะตองมีคาใช
จาย เสียเวลา และขึ้นอยูกับการแปลขอมูล 
 ขอจํากัดที่ชาวบานไมชอบเขียน 

- ไมมีเวลา 
- ไมเห็นประโยชนที่ไดจากการกรอกขอมูล 
- การนําขอมูลที่เก็บไดกลับไปพูดคุยกับชาวบาน 

 ความละเอียดในการเก็บขอมูลของแตละแปลงจะมีความแตกตางกัน ในแปลงขยายผลอาจจะเก็บขอมูล
นอยกวาในแปลงของวิทยากร เพราะหากเก็บหมดจะตองใชตนทุนสูง และเสียเวลามาก การเก็บขอมูลแบบละเอียด 
และไมละเอียด ขึ้นอยูกับการใชประโยชน 
 การเก็บขอมูลแบบไมละเอียด ตัวอยาง เชน สถาบันแมคเคน จะเนนความแปรปรวนในพื้นที่ 
 การเก็บขอมูลอยางละเอียด เชน สถานีทดลองขาวาน เปนการเก็บขอมูลเพื่อนําไปสู Modelling 

สถาบันแมคเคน : คุณรัชกรณ 

 ที่ผานมางานทดลองของทางสถาบันไมไดเปนเชิงวิชาการ สรุป และเผยแพรไมได แตตองใชความละเอียด
สูง ในปนี้ทางสถาบันจะปรับรูปแบบการวางแผนการทดลองที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งบางสวนอาจจะดัดแปลงมาจากการ
ทดลองของ MCC นอกจากนี้จะจัดเวทีแลกเปลี่ยนใหตัวแทนแตละจังหวัดมาสรุปผลการทดลองในแตละภูมินิเวศน
ภาคเหนือในรอบ 10 ป เพื่อนําไปสูแนวทางการพัฒนาตอไป 

 สําหรับงานในพื้นที่เกษตรกรจะเปนการเปรียบเทียบผลผลิต ไมสามารถเก็บขอมูลอยางละเอียดได สวนงาที่
เก็บตัวเลขทางสถิติไดจะเปนงานของ MCC กรมวิชาการเกษตร สถาบันแมคเคน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

งานทดลองในป 2546 จะแบงเปน 2 ชวงไดแก 
ฤดูฝน : ก.ค. – ธ.ค. 
ฤดูแลง : ม.ค. – พ.ค. 
ซึ่งความคาดหวังของสถาบันแมคเคน ไดแก แนวทางการทํางานในพื้นที่ของเกษตรกร และประเภทของขอ

มูลที่จะเก็บได 

โดยสรุปแลวงานทางดาน SRI ไดแก 
- งานวิจัยในสถานี 
- งานวิจัยในพื้นที่เกษตรกร 
- งานเสริมสรางศักยภาพชุมชน เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา การพัฒนาเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุหลัก

และพันธุขยาย 
- งานพัฒนาวิทยากรเกษตรกร เชน คุณสุวิช จ.ยโสธร 
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งานวิจัย SRI ในพื้นที่เกษตรกร  

สถาบัน R/D sites On-farm approach Training components Monitoring 
สถาบันแมคเคน Develop site ใน 5 จังหวัด 16 หมู

บาน 
- พะเยา : สมบูรณ ใจกันทะ 

- เจาหนาที่ภาคสนามทํางาน
รวมกับชาวบาน โดยการจัด
อบรมและการติดตาม 

- การเก็บขอมูล : สรางขอมูล
และใหเกษตรกรเปนผูเก็บขอ
มูลเอง 

- เปน resource institute ที่จะ
ใหการอบรมแกเกษตรกรใน
ภาคเหนือ 

- ฝกอบรมทฤษฎีและปฏิบัติ
พ รอมกั น  โดยมี คู มื อการ
ปฏิบัติ SRI 

- MRC Manual ภายใตประสบ
การณการปลูกขาว SRI ใน
มาดากัสการผานทางศูนย
พัฒนาสังคม 

- มีวิทยากรชาวบานเสริมกับ
เจ าหน าที่  เชน  คุณ เทียม , 
จ.พะเยา 

- วิธีการ: เตรียมกลุมเกษตรกร 
ชวงเชาอบรมทฤษฎี จากนั้น
ชวงบายเปนการฝกปฏิบัติ
เฉพาะวิธีการปลูก  ไม เนน 
Process ทั้งหมดรวมถึงการ
ใหน้ํา ซึ่งตองไปปฏิบัติกันเอง  

ติดตามโดยเจาหนาที่รวมกับชาว
บาน  ตามระยะการเจริญเติบโต
ของขาว อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
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สถาบัน R/D sites On-farm approach Training components Monitoring 
RRAFA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ; 

จ.ยโสธร 10 ราย 
ภูมินิเวศนทุงกุลา 10 ราย เริ่มที่จ.
รอยเอ็ด 
จ.มหาสาคาม 
จ.กาฬสินธุ 

ฝ กอบ รม  โดยมี เกษ ตรก รเป น
วิทยากร โดยมีนักพัฒนาเปนตัว
ประสานกระบวนการ  ประมวล
ความรูที่ ได  และเก็บขอมูลโดย
เกษตรกรเอง จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ 

ใหเกษตรกรเปนวิทยากรฝกอบรม 
อบรมในแปลงเกษตรกร 
เนื้อหาเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน 
มีแผนพับที่ RRAFA ทําวาดวยหลัก
การปฏิบัติ SRI 
อบ รม ก อ น ฤ ดู ก า ล ผ ลิ ต  โด ย
เกษ ต รก รจ ะทํ า ใน แป ล งขอ ง
วิทยากรที่ใชฝกอบรม 

ตองการใหมีนักวิชาการเขาไปรวม
กับชาวบานดวยในบางชวงของการ
ติดตาม  เชน  สถาบันการศึกษา 
และหนวยงานของรัฐ 

CCTD ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ; 
อุบลราชธานี นครราชสีมา 

   

ISAC จ.เชียงใหม 4 ราย ; 
อ.สันทราย 3 ราย 
อ.แมอาย 1 ราย 

- อบรม 
- ดูงาน 
- monitoring 
- เกษตรกรเก็บขอมูลเอง 

ประสานงานให MRC เปนผูฝกอบ
รม 

 

SAKDI อ.สันทราย จ.เชียงใหม 4 ราย - อบรม 
- field visit 
- เนนใหเกษตรกรวางแผนโดย

การมีสวนรวม 
- monitoring 
- เวทีสรุปบทเรียน 
- ให ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร

ประสานงานกับหนวยงาน 
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สถาบัน R/D sites On-farm approach Training components Monitoring 
SAPP 
(Alternative Agriculture Pilot 
Project) 

อ .แมแตง  อ .พราว  อ .สันกําแพง 
จ.เชียงใหม จํานวน 8 ราย 

- อบรม 
- ทดลองทําโดยเกษตรกรเอง 
- เวทีสรุปบทเรียน 

  

กรมวิชาการเกษตร : สวพ.1 Technical supporting services 
8 จังหวัดภาคเหนือ 

   

MRVR 
แมกกริเวอรวีฟเลจรีสอรท 

ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม 
1 site 

   

MCC 1 site - เชื่อมโยงกับโครงการปรับปรุง
ดินโดยใชปุยพืชสด (GMCC) 
และโครงการเมล็ดพันธุชุมชน 

- ใชแนวทางโรงเรียนเกษตรกร 

  

UHDP 
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง 

อ.แมอาย จ.เชียงใหม 1 site    

ITDP 
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสม
ผสาน 

จ.เชียงใหม 1 site    

Rainbow Farm อ.แมริม จ.เชียงใหม 2 sites 
- แปลงทดลอง 1 แปลง 
- แปลงเกษตรกร 1 แปลง 

เปนที่วิจัยและดูงาน เชื่อมโยงกับ 
Research and Development 
Center for Farmer Training ของ
มหาวิทยาลัยพายัพ 
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Field Day Demonstration :  
- สถาบันแมคเคนเสนอใหมีการจัดรวมกับสถานีทดลอง และสถานีวิจัยเพื่อเพิ่มน้ําหนักใหมากขึ้น  
- ควรจัดในชวงเวลาที่แปลงสาธิตมีการเจริญเติบโตที่ดี และสามารถเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรได 

 
 
 
 
 

สถาบัน R/D sites On-farm approach Training components Monitoring 
สรุป ภาคเหนือ 4 จังหวัด ; 

เชียงใหม เชียงราย พะเยา แพร 
ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ; 
ย โสธร  รอ ย เอ็ ด  มหาสารคาม 
กาฬสินธุ 

  Prof. Shintaro sugiyama : ถาทํ า 
SRI รวมกับขาวอินทรีย ควรรูแหลง
ของน้ําและคํานึงถึงการเจือปนของ
สารมีพิ ษ ในแหล งน้ํ าด วย  โดย 
monitor ; 
- source of inputs 
- toxic substances potential 

for contaminating organic 
rice in grain quality and 
cooking quality 
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การเก็บขอมูล : ลักษณะของขอมูล 

1. ลักษณะพื้นที่ 
คุณลักษณะของดิน ; ชนิดของดิน เนื้อดิน 
ความอุดมสมบูรณของดิน ; ดี ไมดี 
แหลงน้ํา 
 น้ําชลประทาน ; RID (Royal Irrigated Development), traditional, บอน้ํา 
 น้ําฝน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 ที่ดอน 
 ที่ลุม ; น้ําทวมถึง น้ําไมทวม 
ภาพรวมของชนิดและความรุนแรงของศัตรูพืชภายในพื้นที่ 
ระบบการปลูกพืช 

 *ขอมูลจะไดจากการประชุมกลุม 

2. ระดับแปลง : วิธีปฏิบัติของเกษตรกร 
การเตรียมแปลง 
พันธุขาว ; ขาวเหนียว ขาวเจา (รายชื่อพันธุขาว) 
วิธีปลูก 
 หวาน ; อัตราเมล็ดพันธุที่ใชตอไร 
 ดํา ; ระยะปลูก และอายุกลา 

 วันปลูก 
 การจัดการน้ํา ; จํานวนครั้ง และวิธีการใหน้ํา 
 การใหปุย ; ปุยอินทรีย ปุยเคมี 
 การควบคุมวัชพืช 
 การควบคุมศัตรูพืช 
 การเก็บเกี่ยว ; เวลา และวิธีการที่ใชเก็บเกี่ยว (แรงงาน เครื่อง) 

3. การเจริญเติบโตของขาวและผลผลิต 
Maximum tiller no. (tiller accumulation) การเพิ่มขึ้นของจํานวนหนอ เชน ใน 1 เดือน หรือ 15 วัน จะได 

maximum tiller จากนั้นจํานวนจะลดลงเรื่อยๆ หนอใหมที่เกิดขึ้นจะตาย จะมีผลตอจํานวนรวงที่เกิดขึ้น คิดเปน
จํานวนหนอตอหนวยพื้นที่ ซึ่งอาจไมเทากันในแตละพื้นที่ เชน สถานีทดลองขาวพานเก็บตัวอยางในพื้นที่ขนาด 2×4 
เมตร ในขณะที่ Rainbow farm เก็บตัวอยางในพื้นที่ 2 ตร.ม. 

จํานวนหนอที่เกิดรวง ตอ หนวยพื้นที่ 
ความสูงของตนพืช  
ความยาวของรวง  
จํานวนเมล็ด  หรือ จํานวนรวงทั้งหมด 

ชนิด เวลา และอัตราที่ใช 

ในแตละระยะของการเจริญเติบโต 
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เปอรเซ็นตเมล็ดดี ตองเอาเมล็ดลีบออก Rainbow farm ใชวิธีคัดแยกเมล็ดดีในน้ําเกลือ 
น้ําหนักเมล็ด ตอ น้ําหนักเมล็ดดี 1,000 เมล็ด 
grain yield ตอพื้นที่ ใหเห็นความแตกตางของผลผลิตระหวาง SRI กับวิธีการปกติ มาตรฐานที่ใชจะเก็บตัว

อยางที่ 2×4 เมตร ซึ่งจะใหความเชื่อม่ันมากกวา 1 ตร.ม. 
*การหาคาเฉล่ียตองเก็บตัวอยางอยางนอย 10 รวง (10 – 15 รวง) – สถานีทดลองขาวพาน วิธีการนี้จะทําใหปริมาณ
ผลผลิตสูงเกินจริงรอยละ 20 แตจะทําใหเห็นถึงรายละเอียดของความแตกตางในแตละกรรมวิธี ควรเปนขอมูลของ
แปลงที่จะใชเปนแปลงสาธิต 

4. การทดลอง 
treatment  
 SRI ; ปุยอินทรีย ปุยเคมี ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 
 วิธีการปกติ 
การออกแบบการทดลอง ; ในสถานี และในแปลงเกษตรกร 
การทําซ้ํา ; ในสถานี และในแปลงเกษตรกร 
 ในบางพื้นที่เกษตรกรทําซ้ําไมไหว แตอยางนอยตอง 2  treatment ตอฟารม โดยใชกระทงนาเปน
ขอบเขต  

5. การประเมินโดยเกษตรกร 
การประเมินรายบุคคล 
การประเมินแบบกลุม 

6. การประเมินทางเศรษฐกิจ 
ตนทุนและกําไร ; ตนทุนกําไรตอพื้นที่ ตนทุนกําไรตอแรงงาน 
ผลผลิตตอปริมาณน้ําที่ใช เพื่อใหเห็นวาวิธีการนี้ประหยัดน้ําจริงหรือไม 

*เกษตรกรบางรายอาจจะไมสนใจในเรื่องของรายได หรือแรงงานที่ใช เนื่องจากไมไดขายผลผลิต อาจจะสนใจแตผล
ผลิตที่เพิ่มขึ้น 
**แตละสถาบัน รวมทั้งเกษตรกรตองการขอมูลและการทดลองเชิงสถิติ เพื่อการสงเสริมและการเผยแพร 
 
ผูบันทึกการประชุม 
นางชอผกา มวงสุข  ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  ม. เชียงใหม   
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รายชื่อผูเขารวมประชุมขาว SRI 
ลําดับที่ ช่ือ - นามสกุล หนวยงาน e-mail 

1 จิตรัตน ศรีสุโข RISE-AT  
2 ปญญา สันติภราภพ RISE-AT  
3 นางปริศนา หาญวิริยะพันธุ สํานักวิจัยและพัฒนาเกษตร เขต 1  
4 นายบุญดิษฐ วรินทรรักษ ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการ

ผลิต เชียงราย 1 
(สถานีทดลองขาวพาน จ.เชียงราย) 

 

5 นายบุญสง ธารศรีทอง สถาบันแมคเคน agri-mrc@gmx.com 
6 นายรัชกรณ อุแสง สถาบันแมคเคน  
7 นายเคลาซ ปรินซ สถาบันแมคเคน  
8 นายสมบัติ เฉลิมเล่ียมทอง สถาบันแมคเคน  
9 น.ส. อารีรัตน กิตติศิริ ชมรมศิษยเกาบูรณะชนบทและเพื่อน 

(RRAFA) 
areerat_siri@hotmail.com 

10 นายสุมิตร เจริญไพรศรี แมกกริเวอรวีฟเลจรีสอรท bryan@maekok-river-
village.resort.com 

11 อ. พฤกษ ยิบมันตะสิริ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

phrek@chiangmai.ac.th 

12 นายจําลอง โพธาเจริญ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

13 น.ส. บุศรา ล้ิมนิรันดรกุล ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

budsara@chiangmai.ac.th 

14 น.ส. ณัชชา ล้ีวิศิษฏพัฒนา ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

15  นางชอผกา มวงสุข ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

16 ผศ.ดร. อําพรรณ พรมศิริ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

17 นายศรชัย วิจิตรพร ศูนยสังคมพัฒนาสังฆมณทลเชียงใหม  
18 น.ส. จตุพร หลาใจ สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน (ISAC)  
19 น.ส. เกศสุดา ปวนมณี สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน (ISAC)  
20 นายถนอมศักดิ์ เตอแฮ โครงการนํารองฯ ภูมินิเวศนเชียงใหม-

ลําพูน 
 

21 นายตะวัน หางสูงเนิน โครงการวิจัยเกษตรอินทรียในประเทศไทย Ogf_net@hotmail.com 
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22 Shintaro Sugiyama Rainbow Farm, Nonapchang, Mae Rim  
23 นายนิคม ไชยวรรณ สถาบันพัฒนาการเรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืน  

 
 
 


