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บทคัดย่ อ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ ได้ดำเนิ น กำรโครงกำรจัด ระบบกำรปลูกข้ ำวในพื้น ที่ น้ ำท่ วมซ้ ำซำก ด้วยกำร
ส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกข้ำวปี ละ 2 ครั้ ง และกำหนดช่วงระยะเวลำของกำรปลูกข้ำวให้เหมำะสมกับพื้นที่ น้ ำท่ วม
ซ้ ำซำกตำมปฏิทินกำรเพำะปลูก เพื่อจะช่วยแก้ไขปั ญหำเกษตรกรผูไ้ ด้รับผลกระทบ จำกกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำวจึง
มีควำมจำเป็ นในกำรทำกำรวิจยั นี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำ (1) ลักษณะทำงสังคมและเศรษฐกิ จของเกษตรกร (2)
กำรจัดระบบกำรปลูกข้ำวในพื้นที่น้ ำท่วมซ้ ำซำก (3) ควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำวในพื้นที่น้ ำ
ท่วมซ้ ำซำก (4) ปั ญหำและข้อเสนอแนะในกำรจัดระบบปลูกข้ำวในพื้นที่น้ ำท่วมซ้ ำซำกของเกษตรกร ขนำดของกลุ่ม
ตัวอย่ำงจำนวน 154 รำย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภำษณ์ วิเครำะห์ ข อ้ มูล โดยใช้สถิ ติ คื อ ควำมถี่ ร้ อ ยละ ค่ำต่ำสุ ด
ค่ำสู งสุ ด ค่ำ เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมำตรฐำน ผลกำรศึกษำ พบว่ำ เกษตรกรทั้งหมดทำนำ ปี ละ 2 ครั้ง เกษตรกรมี
ระดับควำมคิดเห็ นต่อกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำวในพื้นที่ น้ ำท่ วมซ้ ำซำกในระดับมำกที่ สุด คือ เกษตรกรสำมำรถลด
ควำมเสี่ ยงจำกปั ญหำน้ ำท่วม ปั ญหำที่เกษตรกรประสบในระดับมำกที่สุด คือ กำรจัดกำรน้ ำ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
คือ ต้องกำรเรี ยนรู ้แนวทำงกำรลดต้นทุนกำรผลิต
ABSTRACT
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province had launched a project on organizing rice cultivation system in
repetitious flooding areas of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province by promoting the rice cultivation twice a year and
fixing the rice cultivation period to suit the repetitious flooding areas adhering to rice cultivation calendar. In order to
solve the problems of rice farmers who were affected by the project, it was necessary for researchers to study this
issue thoroughly. Thus, the objectives of this study were to study (1) social and economic state of rice farmers (2)
their rice cultivation system in the repetitious flooding areas; (3) their opinions on the rice cultivation system; and (4)
their problems and suggestions on the rice cultivation systems. The 154 samples selected from these rice farmers. The
data were collected by interviewing the studied farmers using an interview form. The statistical methodology used to
analyze the data was frequency, percentage, minimum value, maximum value, mean, and standard deviation. The
findings of this study were as follows: the studied farmers did their rice farming twice a year. The level of their
opinions on the rice cultivation system in the repetitious flooding areas was at the highest level. The rice cultivation
system could reduce the risks of flooding. The problem which the studied farmers had to face at the highest level was
water management. And they suggested that they should have been advised how to reduce their rice production cost.
คาสาคัญ: ระบบกำรปลูกข้ำว น้ ำท่วมซ้ ำซำก
Keywords: Rice Cultivation System, Repetitious Floods
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BMP9-2
ลักษณะทำงสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรและกำร
ผลิตข้ำวให้มีประสิ ทธิภำพมำกยิง่ ขึ้นต่อไป

บทนา
ข้ำวเป็ นสิ นค้ำเกษตรหลักที่สำคัญของประเทศ
ไทย ในปี เพำะปลูก 2556/57 มีพ้ืนที่กำรเพำะปลูกประมำณ
78 ล้ำนไร่ ในภำพรวมแต่ ละปี สำมำรถส่ งออกข้ำวท ำ
รำยได้ให้กบั ประเทศเป็ นจำนวนมำก (กรมกำรข้ำว 2556:
1) ระบบกำรเกษตรร้ อยละ 75 เป็ นระบบเกษตรอำศัย
น้ ำฝนนมีควำมอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศและ
ฤดูกำล (กรมกำรข้ำว, 2557)
จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ มีพ้ืนที่ทำกำรเกษตร
ทั้งหมด 1,597,900 ไร่ และมี พ้ื นที่ น้ ำท่ วมซ้ ำซำกเป็ น
ประจ ำโดยประสบน้ ำท่ วมขัง 8-10 ครั้ งในรอบ 10 ปี
จำนวน 260,268 ไร่ ประกอบด้วยอำเภอบำงบำล อำเภอ
บำงซ้ำย อำเภอผักไห่ และอำเภอเสนำ ในปี 2548 - 2554
พื้ น ที่ ดังกล่ ำวประสบปั ญหำน้ ำท่ วมอย่ำงรุ นแรง เกิ ด
ควำมเสี ยหำยแก่ ผลผลิ ตของเกษตรกรอย่ำงมำก เกิ ด
กำรขำดแคลนเมล็ดพันธุ์ขำ้ วไวต่อช่วงแสง ที่เป็ นพันธุ์
พื้นเมือง เกิดกำรระบำดของเพลี้ยกระโดดสี น้ ำตำล และ
ปั ญหำอี กหลำยประกำร ส ำนั ก งำนเกษตรจั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยำ จึ งได้ดำเนิ นกำรโครงกำรจัดระบบ
กำรปลูกข้ำวในพื้นที่น้ ำท่วมซ้ ำซำก ด้วยกำรส่ งเสริ มให้
เกษตรกรปลู ก ข้ ำ วปี ละ 2 ครั้ ง และก ำหนดช่ ว ง
ระยะเวลำของกำรปลูก ข้ำวให้เหมำะสมกับ พื้ น ที่ น้ ำ
ท่วมซ้ ำซำก ตำมปฏิทินกำรเพำะปลูก เพื่อจะช่วยแก้ไข
ปั ญหำเกษตรกรผูไ้ ด้รับผลกระทบให้กลับมำมีควำม
กินอยูท่ ี่ดีข้ ึน (สำนักงำนเกษตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ,
2557)
ผู ้วิ จัย จึ ง มี ค วำมสนใจศึ ก ษำลัก ษณะทำง
สังคมและเศรษฐกิจ ระบบกำรปลูกข้ำวของเกษตรกร
และกำรส่ งเสริ มกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำวในพื้นที่ น้ ำ
ท่ ว มซ้ ำซำก เกษตรกรมี ร ะดับ ควำมคิ ด เห็ น ในด้ำ น
ต่ ำ งๆ เป็ นอย่ ำ งไร ปั ญหำและข้ อ เสนอแนะของ
เกษตรกรเป็ นอย่ำงไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจยั มำ
ใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนส่ งเสริ มกำรจัดระบบกำร
ปลูกข้ำวของหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง อันจะนำไปสู่ กำร
ส่ ง เสริ ม กำรจัด ระบบกำรปลู ก ข้ำ วในพื้ น ที่ น้ ำท่ ว ม
ซ้ ำซำก ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึ กษำเกษตรกรผูป้ ลูกข้ำวในพื้นที่ น้ ำท่วม
ซ้ ำซำก จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ ดังนี้
1. ลักษณะทำงสังคมและเศรษฐกิจ
2. กำรจัดระบบกำรปลูกข้ำวในพื้นที่ น้ ำท่วม
ซ้ ำซำก
3. ควำมคิดเห็ นต่อกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำว
ในพื้นที่น้ ำท่วมซ้ ำซำก
4. ปั ญหำและข้อเสนอแนะในกำรจัดระบบ
ปลูกข้ำวในพื้นที่น้ ำท่วมซ้ ำซำก
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชำกร คื อ เกษตรกรผูป้ ลูกข้ำวในพื้นที่ น้ ำ
ท่ วมซ้ ำซำก จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ ปี 2557 ตัดยอด
ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 31 ตุ ลำคม 2557 จ ำนวน 4 อ ำเภ อ
ประชำกรทั้ งสิ้ น 10,325 รำย ก ำหนดขนำดกลุ่ ม
ตัวอย่ำง โดยใช้สูตร Taro Yamane ที่ ยอมให้เกิ ดควำม
คลำดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 8 ได้กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 154
รำย และใช้วิธีกำรสุ่ มตัวอย่ำงแบบง่ำย โดยใช้วิธีกำรจับ
ฉลำกรำยชื่ อเกษตรกรจำกแต่ ละอ ำเภอตำมสั ดส่ วนที่
กำหนดจนครบจำนวนกลุ่มตัวอย่ำง เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสัมภำษณ์ แบบมี โครงสร้ำง วิเครำะห์ ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สำเร็ จรู ป สถิ ติ ที่ ใช้ คื อ
ควำมถี่ ร้ อยละ ค่ ำต่ ำสุ ด ค่ ำสู งสุ ด ค่ ำเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลการวิจยั
1. ลักษณะทำงสั งคมและเศรษฐกิ จ พบว่ ำ
เกษตรกรสองในสำมเป็ นเพศชำย อำยุเฉลี่ ย 53.23 ปี จบ
กำรศึ กษำระดับชั้นประถมศึ กษำ มี สมำชิ กในครั วเรื อน
เฉลี่ย 3.64 คน กำรเป็ นสมำชิกกลุ่ม พบว่ำส่ วนใหญ่เป็ น
สมำชิ กธนำคำรเพื่ อกำรเกษตรและสหกรณ์ กำรเกษตร
ร้อยละ 91.6 มีประสบกำรณ์ในกำรทำนำปลูกข้ำวเฉลี่ย
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BMP9-3
23.6 ปี เคยอบรมเกี่ ยวกับกำรปลู กข้ำวเฉลี่ ย 9.14 ครั้ ง
เกษตรกรมี อำชี พหลัก คื อท ำนำ มี จำนวนแรงงำนภำค
กำรเกษตรในครั วเรื อนเฉลี่ ย 1.81 คน พื้นที่ กำรถือครอง
ที่ ดิ นทั้งหมดเฉลี่ ย 36.2 ไร่ ที่ ดิ นของตนเองเฉลี่ ย 21.04
ไร่ และเช่ ำผู ้อื่ นเฉลี่ ย 33.72 ไร่ เกษตรกรส่ วนใหญ่ ใช้
แหล่งเงินทุนของตนเองร้อยละ 82.5 รำยได้เฉลี่ยจำกกำร
ทำนำปี 8,851.2 บำทต่อไร่ รำยได้เฉลี่ยจำกกำรทำนำปรัง
9,163 บำทต่อไร่ โดยมีตน้ ทุนกำรทำนำปี เฉลี่ย 4,869.81
บำทต่อไร่ และต้นทุนกำรทำนำปรังเฉลี่ย 4,887.99 บำท
ต่อไร่
2. กำรจัดระบบกำรปลูกข้ำวในพื้นที่ น้ ำท่วม
ซ้ ำซำกของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรทั้งหมดใช้น้ ำ
ชลประทำนในกำรทำนำ ปลูกข้ำวปี ละ 2 ครั้ ง รู ปแบบ
กำรปลูกข้ำว คือ ปลูกข้ำวนำปี – ปลูกข้ำวนำปรัง ครั้งที่ 1 เว้นปลูก เกษตรกรเลือกใช้พนั ธุ์ขำ้ ว กข 47 ปลูกฤดูนำปี
และฤดู นำปรัง เหตุผลในกำรเลื อกใช้พนั ธุ์ขำ้ วสำหรั บ
ปลูกฤดูนำปี และฤดูนำปรังเพรำะให้ปริ มำณผลผลิตต่อ
ไร่ สูง และผลผลิตเป็ นที่ ตอ้ งกำรของตลำด เกษตรกรมี
กำรคัดเมล็ดพันธุ์ขำ้ วโดยนำเมล็ดพันธุ์ขำ้ วแช่น้ ำคัดแยก
เมล็ดที่ไม่เต็มออกก่อนที่จะนำไปหว่ำนในแปลงนำด้วย
วิธีหว่ำนน้ ำตม มีกำรตรวจสอบควำมงอกของเมล็ดพันธุ์
ข้ำวที่ สมบู รณ์ โดยนำเมล็ดพันธุ์ขำ้ ว 100 เมล็ด ห่ อใส่ ผำ้
แช่น้ ำ 12 - 24 ชัว่ โมง แล้วนำขึ้นจำกน้ ำ ทิ้ งไว้ 2 - 4 วัน
แล้วน ำไปหว่ำนในแปลงนำ เกษตรกรมี กำรเผำตอซัง
ก่ อ นกำรเตรี ยมดิ น เริ่ มต้ น กำรปลู ก ข้ ำ วนำปี เดื อ น
พฤษภำคม ข้ำวนำปรังเดือนธันวำคม อัตรำเมล็ดพันธุ์ที่
ใช้ปลูกข้ำวนำปี เฉลี่ย 27.73 กิโลกรัมต่อไร่ และปลูกข้ำว
นำปรั ง เฉลี่ ย 27.31 กิ โลกรั มต่ อไร่ เกษตรกรไม่ เคย
วิเครำะห์ดินก่อนกำรใส่ ปุ๋ย ใส่ ปุ๋ยทั้งหมด 3 ครั้ง กำรใส่
ปุ๋ ยครั้ งที่ 1 เมื่ ออำยุข ้ำวเฉลี่ ย 23.28 วัน ใช้ปุ๋ ยเคมี สูตร
16-20-0 อัตรำปุ๋ ยเฉลี่ ย 24.16 กิ โลกรั มต่ อไร่ กำรใส่ ปุ๋ ย
ครั้ งที่ 2 เมื่ ออำยุขำ้ วเฉลี่ ย 47.89 วัน ใช้ปุ๋ ยเคมี สูตร 1620-0 อัตรำปุ๋ ยเฉลี่ย 25.03 กิโลกรัมต่อไร่ กำรใส่ปุ๋ยครั้งที่
3 เมื่ออำยุขำ้ วเฉลี่ย 68.72 วัน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรำ
ปุ๋ ยเฉลี่ ย 12.50 กิ โลกรั มต่ อไร่ เกษตรกรทั้งหมดใช้น้ ำ
ชลประทำนซึ่ งมีปริ มำณเพียงพอในกำรปลูกข้ำวฤดูนำปี

แต่ ไม่ เพี ยงพอในกำรปลูกข้ำวฤดู นำปรั ง เกษตรกรใช้
สำรเคมีในกำรกำจัดวัชพืชข้ำววัชพืช โรคข้ำวและแมลง
ศัตรู ขำ้ ว หลังกำรเก็บเกี่ ยวเกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่ได้ลด
ควำมชื้ น น ำผลผลิ ตที่ ได้ไปจ ำหน่ ำยให้ กับพ่ อค้ำคน
กลำงและเข้ำร่ วมโครงกำรรับจำนำข้ำวกับทำงรัฐบำล
3. ควำมคิ ด เห็ น ของเกษตรกรที่ มี ต่ อ กำร
จั ด ระบบกำรปลู ก ข้ ำ วในพื้ นที่ น้ ำท่ ว มซ้ ำซำก ใน
ภำพรวมเกษตรกรมีควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับมำก ( X =
3.89, S.D = 0.724) และเมื่ อพิ จำรณำรำยละเอี ยดพบว่ ำ
ประเด็นที่ เกษตรกรเห็ นด้วยมำกที่ สุด 1 ประเด็น ได้แก่
เกษตรกรลดควำมเสี่ ยงจำกปั ญหำน้ ำท่วมและประเด็นที่
เกษตรกรเห็นด้วยระดับน้อย 1 ประเด็น ได้แก่ ต้นทุนกำร
ผลิตข้ำวในกำรจัดระบบใหม่ลดลงจำกกำรปลูกในระบบ
เดิม แสดงดังตำรำงที่ 1 ระดับควำมคิดเห็นของเกษตรกร
ต่อกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำว
ตารางที่ 1 ระดับ ควำมคิ ด เห็ น ของเกษตรกรต่ อ กำร
จัดระบบกำรปลูกข้ำว
(n=154)
ประเด็น

X

(S.D)
ด้ านประโยชน์ และวัตถุประสงค์
1. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปลูก
ข้าวได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
2. เกษตรกรลดความเสี่ ยงจาก
ปัญหาน้ าท่วม
3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการเพิม่ รอบการทานา
ด้ านการดาเนินงานปลูกข้ าวครั้งที่ 1
4. ควรเริ่ มเตรี ยมแปลงใน
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน
5. ควรปลูกเต็มพื้นที่ในสัปดาห์
ที่สามของเดือนพฤษภาคม
4. ควรเริ่ มเก็บเกี่ยวตั้งแต่
สัปดาห์ แรกของเดือนกันยายน
5. ควรเก็บเกี่ยวให้เสร็ จภายใน
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน
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3.47
(0.842)
4.54
(0.628)
4.17
(0.771)
4.06
(0.822)
4.05
(0.891)
4.12
(0.924)
4.06
(0.961)

ความ
หมาย
มาก
มากที่สุด
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

BMP9-4
ตำรำงที่ 2 ปั ญหำของเกษตรกรในกำรจัดระบบกำรปลูก
ข้ำวพื้นที่น้ ำท่วมซ้ ำซำก

ตารางที่ 1 ระดับควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อกำร
จัดระบบกำรปลูกข้ำว (ต่อ)
(n=154)
ประเด็น

X

(S.D)
ด้านการดาเนินงานปลูกข้าวครั้งที่ 2
8. ควรเริ่ มเตรี ยมแปลงใน
สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม
9. ควรปลูกเต็มพื้นที่ในสัปดาห์
สุ ดท้ายของเดือนธันวาคม
10. ควรเริ่ มเก็บเกี่ยวตั้งแต่
สัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม
11. ควรเก็บเกี่ยวให้เสร็ จภายใน
สัปดาห์ที่สองของเดือนเมษายน
12. การปลูกข้าวครั้งที่ 2 ควร
ทาในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน
ธันวาคมถึงสัปดาห์ที่สองของเดือน
เมษายน
ด้ านประโยชน์ ทเี่ กษตรจะได้ รับ
13. การจัดการระบบการปลูกข้าว
แบบใหม่ มีความเหมาะสมกว่า
ระบบเดิม
14. ต้นทุนการผลิตข้าวในการ
จัดระบบใหม่ลดลงจากการปลูกใน
ระบบเดิม
15. ผลผลิตข้าวที่ได้จากการ
จัดระบบใหม่เพิ่มขึ้นกว่าการปลูก
ในระบบเดิม
16. การจัดการระบบการปลูกข้าว
แบบใหม่ มีความเหมาะสมกว่า
ระบบเดิม
ภำพรวม
X

3.98
(0.621)
3.91
(0.770)
4.07
(0.584)
4.10
(0.725)
3.88
(0.863)

มาก

ประเด็น

X
(S.D)
1.ระบบการปลูกข้าว
2.86
(1.357)
2.การจัดการพันธุ ์ขา้ วและเมล็ดพันธุ ์
1.86
ข้าว
(1.085)
3.การเตรี ยมดิน
1.69
(1.229)
4.วิธีการปลูกข้าว
1.37
(0.993)
5.การใส่ปุ๋ยในนาข้าว
1.62
(0.883)
6.การจัดการน้ า
4.32
(1.146)
7.การป้ องกันกาจัดวัชพืชและข้าววัชพืช
2.11
(1.129)
8.การป้ องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู
2.37
ข้าว
(0.961)
9.การเก็บเกี่ยว
1.52
(1.143)
10.การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
1.61
(1.131)
11. ช่วงเวลาในการเพาะปลูก ครั้งที่ 1
4.16
ตามปฏิทินการจัดระบบการปลูกข้าว
(0.547)
12. ช่วงเวลาในการเพาะปลูกครั้งที่ 2
4.08
ตามปฏิทินการจัดระบบการปลูกข้าว
(0.749)
ภาพรวม
2.46
(1.029)
X = ค่าเฉลี่ย (S.D) = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

มาก
มาก
มาก
มาก

4.14
(0.620)

มาก

2.06
(0.453)

น้อย

4.20
(0.620)

มาก

4.14
(0.620)

มาก

3.89
(0.724)
= ค่าเฉลี่ย (S.D) = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตารางที่ 2 ปั ญหำของเกษตรกรในกำรจัดระบบกำรปลูก
ข้ำวพื้นที่น้ ำท่วมซ้ ำซำก
(n=154)

ความ
หมาย

มำก

4. ปั ญหำและข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่ มี
ต่ อกำรจัดระบบกำรปลู กข้ำวในพื้ นที่ น้ ำท่ วมซ้ ำซำก
พบว่ำ ในภำพรวมเกษตรกรประสบปั ญหำเรื่ องต่ำงๆอยู่
ในระดั บ น้ อ ย ( X = 2.46, S.D =1.029) ซึ่ งปั ญหำที่
เกษตรกรประสบปั ญ หำในระดับ มำกที่ สุ ด คื อ กำร
จัดกำรน้ ำ และประสบปั ญหำในระดับมำกมี 2 ประเด็น
ได้แก่ ช่วงเวลำในกำรเพำะปลูก ครั้งที่ 1 ตำมปฏิทินกำร
จัดระบบกำรปลูกข้ำวและช่วงเวลำในกำรเพำะปลูกครั้ง
ที่ 2 ตำมปฏิ ทิ น กำรจัด ระบบกำรปลู กข้ำว แสดงดัง

ความ
หมาย
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
น้อย
น้อย
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
มาก
มาก
น้อย

เกษตรกรมี ข ้อเสนอแนะต่ อกำรจัดระบบกำร
ปลูกข้ำวในพื้นที่น้ ำท่วมซ้ ำซำก ดังนี้ กำรปลูกข้ำวครั้งที่
1 ควรเพำะปลูกในเดื อนพฤษภำคมและเดื อนมิ ถุนำยน
ควรเก็บเกี่ ยวเสร็ จสิ้ นภำยในเดื อนกันยำยน พันธุ์ขำ้ วที่
ควรใช้ในกำรปลูกข้ำวครั้งที่ 1 ได้แก่ พันธุ์ กข 41 และ
พันธุ์พิ ษณุ โลก 2 กำรปลู กข้ำวครั้ งที่ 2 ควรเพำะปลู ก
เดื อนธันวำคม เก็บเกี่ ยวเดื อนมีนำคมและเดื อนเมษำยน
พันธุ์ข ้ำวที่ ควรใช้ในกำรปลูกข้ำวครั้ งที่ 2 ได้แก่ พันธุ์
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BMP9-5
กข 41 และพันธุ์พิ ษณุ โลก 2 เกษตรกรมี ควำมต้องกำร
เรี ยนรู ้เรื่ องแนวทำงกำรลดต้นทุนกำรผลิต เรื่ องน้ ำหมัก
ชี วภำพ และอบรมกำรใช้สำรเคมี ในกำรป้ องกันก ำจัด
ศั ต รู พื ชอย่ ำ งถู กต้ อ งและเห มำะสม อบ รมตำม
กระบวนกำรโรงเรี ยนเกษตรกร

ควำมคิ ด เห็ น ต่ อ กำรจัด ระบบกำรปลู ก ข้ำว
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ในภำพรวมเกษตรกรมี ระดับควำม
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมำก และพบว่ำเกษตรกรมีระดับควำม
คิ ดเห็ นมำกที่ สุ ด 1 ประเด็ น คื อ เกษตรกรสำมำรถลด
ควำมเสี่ ยงจำกปั ญหำน้ ำท่วม อำจเป็ นเพรำะกำรปลูกข้ำว
ครั้งที่ 1 และกำรปลูกข้ำวครั้ง 2 ตำมปฏิทินกำรเพำะปลูก
ข้ำวในพื้นที่ น้ ำท่ วมซ้ ำซำก ไม่ตรงกับช่ วงเวลำน้ ำท่ วม
ขังในช่ วงเดื อนตุ ลำคมและพฤศจิ กำยน เกษตรกรจึ ง
หลีกเลี่ยงควำมสู ญเสี ยได้ และถูกต้องตำมคำแนะนำกรม
ชลประทำน (2555) และผลกำรวิจัยพบว่ำ เกษตรกรมี
ควำมคิ ดเห็ นระดับน้อย 1 ประเด็น คือ ต้นทุ นกำรผลิ ต
ในกำรจัดระบบใหม่ลดลงจำกกำรปลูกในระบบเดิม อำจ
เป็ นเพรำะในกำรผลิ ต ข้ำวมี ปั จจัย หลำยประกำรมำ
เกี่ ยวข้อง เช่ น แรงงำน ผลกำรศึ กษำพบว่ำแรงงำนภำค
กำรเกษตรในครัวเรื อน เฉลี่ย 1.81 คน ไม่เพียงพอในกำร
ปฏิบตั ิดูแลเพรำะกำรทำนำมีหลำยขั้นตอน และปั จจุบนั
เกษตรกรจ้ำงทุกขั้นตอนกำรผลิต ปริ มำณกำรใช้สำรเคมี
เพิ่มขึ้ นในแต่ละปี รำคำปุ๋ ยเคมี และสำรเคมี มีแนวโน้ม
สูงขึ้น
ปั ญหำ ผลกำรวิจยั พบว่ำ ในภำพรวมเกษตรกร
ประสบปั ญหำในระดับน้อย แต่เมื่อพิจำรณำรำยละเอียด
แต่ละประเด็น พบว่ำเกษตรกรประสบปั ญหำระดับมำก
ที่สุด 1 ประเด็น คือ กำรจัดกำรน้ ำ เกษตรประสบปั ญหำ
ระดับมำก 2 ประเด็น คือ ช่วงเวลำในกำรเพำะปลูก ครั้งที่
1 ตำมปฏิทินกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำว และช่วงเวลำใน
กำรเพำะปลูก ครั้งที่ 2 ตำมปฏิ ทินกำรจัดระบบกำรปลูก
ข้ำว อำจเป็ นเพรำะเกษตรกรไม่สำมำรถบริ หำรจัดกำรน้ ำ
ในกำรท ำนำได้ด้วยตนเอง จึ งส่ งผลกระทบกับปั ญหำ
ช่วงเวลำในกำรเพำะปลูกครั้งที่ 1 และกำรเพำะปลูกครั้ง
2 ผลกำรวิจยั ยังพบว่ำเกษตรกรทั้งหมดใช้น้ ำชลประทำน
ในกำรเพำะปลูกข้ำวนำปี และข้ำวนำปรัง ซึ่ งมี ปริ มำณ
น้ ำที่ เพี ยงพอในฤดู นำปี และไม่ เพี ยงพอในฤดู นำปรั ง
หำกฝนนไม่ตกตำมฤดูกำล ฝนนแล้ง น้ ำในเขื่อนมีปริ มำณ
น้อยจะส่ งผลกระทบต่อกำรท ำนำอย่ำงมำก สอดคล้อง

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
กำรวิจยั นี้ ศึกษำกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำวของ
เกษตรกร ผลกำรวิ จัย พบว่ำ เกษตรกรทั้งหมดใช้น้ ำ
ชลประทำนในกำรทำนำ ปลูกข้ำวปี ละ 2 ครั้ ง รู ปแบบ
กำรปลูกข้ำว คือ ปลูกข้ำวนำปี - ปลูกข้ำวนำปรัง ครั้งที่ 1 เว้นปลูก เกษตรกรเลือกใช้พนั ธุ์ขำ้ ว กข 47 ปลูกฤดูนำปี
และนำปรัง สอดคล้องกับคำแนะนำของกรมชลประทำน
(2555) ที่แนะนำระบบกำรปลูกข้ำวในพื้นที่ลุ่ม ข้ำวนำปี
- รับน้ ำนอง - ข้ำวนำปรัง - เว้นปลูก ข้ำวนำปี เพำะปลูก
เดือนพฤษภำคมเก็บเกี่ยวเดือนกันยำยน รับน้ ำนองช่วง
เดื อนตุลำคมถึงเดื อนพฤศจิ กำยน ข้ำวนำปรังเพำะปลูก
เดือนเดือนธันวำคมเก็บเกี่ยวเดือนเมษำยน เว้นปลูกช่วง
เดือนเมษำยน และสอดคล้องกับ ดรุ ณี ชุมพร (2555: 46)
ได้ท ำกำรศึ กษำกำรจัดกำรดิ นภำยหลังกำรเกิ ดน้ ำท่ วม
ซ้ ำซำกของชำวนำ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่ (ร้อยละ
66.4) ใช้ขำ้ วพันธุ์ กข 41 รองลงมำร้อยละ 23.6 พันธุ์ กข47
และร้อยละ 5.2 พันธุ์พิษณุโลก
เกษตรกรส่ วนใหญ่ ไม่ เคยวิเครำะห์ ดิ นก่ อน
กำรใส่ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยเคมีอย่ำงเดียว เกษตรกรใส่ปุ๋ยข้ำวฤดูนำ
ปี และฤดูนำปรังใกล้เคียงกัน ทั้งหมด 3 ครั้ง ช่วงเวลำที่
ใส่ ปุ๋ ยและอัตรำปุ๋ ยที่ ใช้ ไม่ ถู กต้องตำมหลักวิ ชำกำร
แนะน ำว่ำ กำรปลูกข้ำวแบบนำหว่ำนน้ ำตมดิ นเหนี ยว
ให้ใส่ปุ๋ยหลังจำกหว่ำนเมล็ดพันธุ์แล้ว 3 ครั้ง คือครั้งแรก
ให้ใส่ปุ๋ยที่ให้ธำตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสหลังจำกวัน
หว่ำนเมล็ดพันธุ์ 7 วัน อัตรำ ประมำณ 25 - 30 กิ โลกรัม
ต่อไร่ ครั้งที่สองให้ใส่ ปุ๋ยที่ให้ธำตุไนโตรเจนในเวลำ 30
วัน หลังจำกหว่ำนเมล็ดพันธุ์ในอัตรำ 7-10 กิ โลกรัมต่อ
ไร่ และครั้งที่ สำมให้ใส่ ปุ๋ยที่ ให้ธำตุไนโตรเจนในเวลำ
30 วัน ก่อนข้ำวออกรวง ในอัตรำ 7-10 กิโลกรัมต่อไร่
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BMP9-6
กับ ประที ป หนู นุ้ย (2547: 106) ศึ กษำวิจัยเรื่ องปั จจัยที่
เกี่ ยวข้องกับกำรปฏิ บตั ิ ตำมระบบกำรจัดกำรคุ ณภำพ:
GAP ข้ำว ของเกษตรกรในอ ำเภอวำริ นชำรำบ จังหวัด
อุบลรำชธำนี พบว่ำปั ญหำด้ำนแหล่งน้ ำและคุ ณภำพน้ ำ
เกษตรส่ วนใหญ่ ประสบปั ญหำเรื่ องขำดแหล่ งน้ ำ ขำด
ระบบชลประทำน
สรุปได้ ว่า กำรจัดระบบกำรปลูกข้ำว
ของเกษตรกรในพื้ น ที่ น้ ำท่ วมซำกของเกษตรกร ใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ ควรมี กำรรณรงค์และให้
ควำมรู ้แก่เกษตรกรเลิกกำรเผำตอซัง เพื่อลดภำวะโลก

ร้อนและเพิ่มปริ มำณปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นแปลงนำ ส่ งเสริ ม
กำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรู พืชอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
จัด ท ำแปลงสำธิ ต กำรใช้ปุ๋ ยตำมค่ ำวิเครำะห์ ดิ น เพื่ อ
เปรี ยบเที ยบ กับ แปลงของเกษตรกร ส่ งเสริ ม กำรใช้
ปุ๋ ยเคมีในนำข้ำวให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร แสดงดัง
ภำพที่ 1 ปฏิทินกำรใส่ปุ๋ยเคมีในนำข้ำว สำหรับนำหว่ำนน้ ำ
ตม และส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกข้ำวตำมปฏิ ทินกำร
จัด ระบบกำรปลู กข้ำว แสดงดัง ภำพที่ 2 ปฏิ ทิ น กำร
จัดระบบกำรปลูกข้ำว เพื่อให้กรมชลประทำนบริ หำร
จัดกำรน้ ำเพื่อกำรเกษตรได้อย่ำงเหมำะสมและช่วยลด
ปั ญหำผลผลิตเสี ยหำยจำกกำรถูกน้ ำท่วม

ภาพที่ 1 ปฏิทินกำรใส่ปุ๋ยเคมีในนำข้ำว สำหรับนำหว่ำนน้ ำตม
ที่มำ: ประพำส (2555)

ภาพที่ 2 ปฏิทินกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำว
ที่มำ: สำนักงำนเกษตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ (2557)

- 447 -

BMP9-7
กรมชลประทำน. โครงกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำว
[ออนไลน์] 2555 [อ้ำงเมื่อ 20 มกรำคม 2558].
จำกkmcenter.rid.go.th/kmc10/data/Stratregic/rice.pdf
ดรุ ณี ชุ ม พร. กำรจัด กำรดิ น ภำยหลังกำรเกิ ด น้ ำท่ ว ม
ซ้ ำซำกของชำวนำ [วิทยำนิพนธ์ ปริ ญญำเกษตร
ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ และ
ส ห ก ร ณ์ ]. น น ท บุ รี : บั ญ ฑิ ต วิ ท ย ำลั ย
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช; 2555.
ประทีป หนูนุย้ . ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกำรปฏิบตั ิตำมระบบ
กำรจัดกำรคุณภำพ: GAP ข้ำวของเกษตรกร
[วิทยำนิพนธ์ปริ ญญำเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์]. นนทบุรี:
บัญฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช;
2547.
ประพำส วีระแพทย์. ควำมรู ้เบื้องต้นเรื่ องข้ำว. [พิมพ์
ครั้งที่ 2]. กรุ งเทพฯ: สำนักวิจยั และพัฒนำข้ำว;
2555

กิตติกรรมประกาศ
กำรวิจัยนี้ ผูว้ ิจยั ได้รับควำมกรุ ณำอย่ำงดี ย่ิงจำก
รองศำสตรำจำรย์ ดร. สิ นีนุช ครุ ฑเมือง แสนเสริ ม อำจำรย์ที่
ปรึ กษำหลัก และคณำจำรย์สำขำวิชำส่ งเสริ มกำรเกษตรและ
สหกรณ์ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช และก ำลัง ใจ
สนั บ สนุ นจำกทุ กคนในครอบครั ว ญ ำติ พี่ น้ อ ง
ตลอดจนผู ้บั ง คั บ บั ญ ชำเพื่ อ นร่ วมงำนและเพื่ อ น
นักศึกษำ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีค่ำยิง่ ต่อกำรนำไปสู่ ควำมสำเร็ จ
ในกำรทำวิทยำนิพนธ์
เอกสารอ้ างอิง
กรมกำรข้ำว. คู่มื อโครงกำรพัฒ นำและเพิ่ ม ศักยภำพ
ศู น ย์ข ้ำวชุ ม ชน ปี 2556. กรุ งเทพฯ: กรมกำร
ข้ำว; 2556
กรมกำรข้ำว. เอกสำรวิชำกำรเรื่ องสภำวะโลกร้อนและ
ปั ญ หำศัตรู ขำ้ ว. กรุ งเทพฯ: กลุ่มป้ องกันกำจัด
ศัตรู ขำ้ วและภัยธรรมชำติ; 2557
สำนักงำนเกษตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยำ. รำยงำน
ประจ ำปี 2557 [เอกสำรอั ด ส ำเนำ]. กลุ่ ม
ยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ; 2557

.
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