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บทคัดยอ
วัตถุประสงคการวิจัยคือ เพื่อศึกษาผลผลิตและองคประกอบผลผลิตขาวอินทรีย และเพื่อศึกษาปญหาการ
ผลิตขาวในระยะแรกของการปรับเปลี่ยนในแปลงของเกษตรกร 4 รายในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทํานาอินทรียปฐม
ซึ่งเปนขั้นตอนแรกของการปรับเปลี่ยนการผลิตสูระบบอินทรียที่อนุโลมใหใสปุยเคมีไดไมเกิน 10 กก./ไร โดยให
เกษตรกรปลูกขาวติดตอกัน 3 ฤดูปลูก ผลการทดลองพบวาผลผลิตขาวจากนาอินทรียปฐมแตกตางกันไปตามฤดู
ปลูก โดยมีผลผลิตเฉลี่ยทั้ง 3 ฤดูปลูก ต่ํากวาคาเฉลี่ยผลผลิตขาวของจังหวัด และผลผลิตตามมาตรฐานพันธุ และ
พบวาจํานวนเมล็ดดีตอรวงที่เพิ่มขึ้นจะชวยใหผลผลิตขาวในนาอินทรียปฐมสูงขึ้น สวนสาเหตุที่ทําใหเกษตรกรไม
สามารถผลิตขาวในระบบเกษตรอินทรียติดตอกันไปไดอยางตอเนื่อง และยอนกลับมาใชปุยเคมีอีกครั้ง คือการ
ประสบกับปญหาดาน (1) ภาวะสภาพลมฟาอากาศที่แปรปรวน (2) ไมสามารถใหเวลาในการดูแลรักษาแปลงนา
(3) ขาดความเชื่อมั่นในระบบเกษตรอินทรีย และ (4) แรงจูงใจดานราคาขาวที่สูงขึ้น ดังนั้นหากจะสงเสริมให
เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตขาวสูระบบอินทรียไดอยางยั่งยืน หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกรที่ทํานาอินทรียปฐมเปนพิเศษในกรณีเกิดภาวะสภาพลมฟาอากาศแปรปรวน และควรมีการวิจัยหาวิธีการ
เพิ่มจํานวนเมล็ดดีตอรวงในนาขาวอินทรีย
คําสําคัญ : ขาวอินทรีย นาอินทรียปฐม นครศรีธรรมราช

ABSTRACT
The objectives were to investigate organic rice production, its factors and production problems
during the first step of transition period in farmers’ rice fields. The sample group, four farmers in Nakhon
Si Thammarat province, experimented the primary organic rice farming had to grow rice in the same
fields for three consecutive seasons under the conditions of pesticides and chemical fertilizer free.
However, they were allowed to use chemical fertilizers not more than 10 kg/rai. The result showed that
yields of organic rice from the primary organic rice farming varied according to cropping seasons. The
average yield of three cropping seasons was below the average of the province yield and variety
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standard yield. The important factor affecting yield was the number of filled grains per panicle. The
reason why the farmers could not continue to organic rice farming and returned to chemical rice
farming were: (1) the uncertain conditions of climate, (2) insufficient intensive care of paddy fields,
(3) the lack of confidence in organic system, and (4) motivation from the increasing of rice price. To
encourage the farmers to organic rice farming in a sustainable way, the concerned authorities should
provide necessary supports to the farmers during the transition stage especially in the case of
inconvenient climatic factors and should do research for improving of the number of filled grains per
panicle in organic rice farming.
Keywords : organic rice, primary organic rice farming, Nakhon Si Thammarat
E-mail : mruchirasak@gmail.com

คํานํา
ขาวอินทรีย (organic rice) เปนขาวที่ไดจากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ซึ่งเปนวิธีการผลิตที่หลีกเลี่ยงการ
ใชสารเคมี หรือสารสังเคราะหทุกชนิด ในทุกขั้นตอนการผลิตและในระหวางการเก็บรักษาผลผลิต ในขณะเดียวกันก็
เปนการรักษาสภาพแวดลอม ทําใหไดผลผลิตขาวที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากอันตรายของสารพิษตกคาง สงผลให
ผูบ ริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (กรมการขาว, 2552) สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กรม
สงเสริมการเกษตร (2548) รายงานวาในการปรับเปลี่ยนนาขาวสูการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย จะมีการ
ปรับเปลี่ยนเปนลําดับขั้นตอนตามวิธีการปฏิบัติ และตามเงื่อนไขเวลา ทําใหระบบมาตรฐานนาขาวอินทรียใน
ประเทศไทยมี 3 ระบบคือ
1. นาอินทรียปฐม เปนระบบการทํานาอินทรียที่ไมใสสารเคมีสังเคราะหทุกชนิดและใชปุยเคมีในอัตราไม
เกิน 10 กิโลกรัมตอไร เปนเวลา 1 ป
2. นาอินทรียปรับเปลี่ยน เปนนาอินทรียที่ไมใชสารเคมีสังเคราะหทุกชนิดเปนเวลา 1-2 ป
3. นาอินทรียมาตรฐาน เปนระบบทํานาอินทรียที่ไมใชสารเคมีสังเคราะหทุกชนิดเปนเวลา 2-3 ป จึงจะ
สามารถสมัครขอรับการตรวจสอบ เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานขาวอินทรียที่จะสงออกไปจําหนายตางประเทศได
จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดนํารองเกษตรอินทรียแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ในปพ.ศ. 2548 แตจากการรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน พบวาในป พ.ศ. 2551 มีเกษตรกรในจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพียง 182 ราย ที่ไมใชสารเคมีเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตขาวอินทรียมีจํานวนนอยมาก
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) แสดงใหเห็นวาการสงเสริมการผลิตระบบเกษตรอินทรียตลอด 4 ปที่ผานมายังไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร ธนาทร (2549) รายงานวาสาเหตุที่ชาวนาไมผลิตขาวอินทรีย แตกตางกันไปตามการมี
ประสบการณในการใชปุยชีวภาพ กลาวคือ กลุมคนที่ไมเคยใชปุยชีวภาพไมมั่นใจวาจะไดผลผลิตที่เพียงพอตอการ
ลงทุน จึงยังคงใชปุยเคมี สวนกลุมที่เคยใชปุยชีวภาพแลวแตกลับเลิกใชเพราะพบดวยตนเองวาแปลงที่ใชปุยเคมี
ไดผลผลิตมากกวาแปลงที่ใชปุยชีวภาพ ในขณะที่กลุมคนที่ยังคงใชปุยชีวภาพในการทํานาติดตอกัน 3 ปซึ่งมี
จํานวนไมมาก เลือกที่จะปลูกขาวอินทรียเพราะพบวาผลผลิตจะสูงมากกวาการใชปุยเคมี สภาพดินดีขึ้น ในขณะที่
การลงทุนลดลงจํานวนมาก อีกทั้งสุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น สวนดรุณี (2546) รายงานวา ในระยะแรกของการ
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เปลี่ยนจากเกษตรเคมีมาเปนเกษตรอินทรียเกษตรกรประสบกับปญหาการจัดการที่ไมเหมาะสม อีกทั้งผลผลิตที่ได
มักจะมีปริมาณนอยกวาเดิม เมื่อไมไดผลตอบแทนตามที่คาดหวังทําใหเกษตรกรประสบกับปญหาการขาดรายได
และขาดความเชื่อมั่นในระบบเกษตรอินทรีย จึงหันกลับมาทําเกษตรเคมีตามเดิม รวมไปถึงการที่เกษตรกรมีความ
เคยชินกับความสะดวกสบายจากการใชสารเคมี เกษตรกรจึงเลือกที่จะใชสารเคมีอยูเหมือนเดิม ที่สําคัญคือ
เกษตรกรมีความเชื่อมั่นตอเกษตรเคมีมากกวาเกษตรอินทรีย
ดังนั้นหากจะมีการสนับสนุนใหเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเปนแหลงปลูกขาวที่ใหญที่สุดใน
ภาคใต ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวสูระบบอินทรีย มีความจําเปนตองศึกษาถึงศักยภาพการผลิตขาวอินทรียของ
เกษตรกร เพื่อศึกษาผลผลิตและองคประกอบผลผลิตขาวจากนาอินทรียปฐมที่ปลูกโดยเกษตรกร และหาสาเหตุที่
ทําใหเกษตรกรที่ทํานาอินทรียปฐมยอนกลับมาใชปุยเคมีอีก โดยคาดหวังวาองคความรูที่ไดรับจากการวิจัยครั้งนี้
จะสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาการผลิตขาวอินทรียในจังหวัดนครศรีธรรมราชไดตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ใหเกษตรกรที่สมัครใจจํานวน 4 ราย แบงพื้นที่นาจํานวน 3-5 ไร ตามขนาดของกระทงนา ปลูกขาวพันธุ
ชัยนาท 1 ในพื้นที่เดิมติดตอกัน 3 ฤดูปลูก คือ (1) ฤดูนาป 2550/51 (2) ฤดูนาปรัง 2550/51 และ (3) ฤดูนาป
2551/52 โดยใหเกษตรกรงดใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และปุยเคมี หากเกษตรกรตองการใสปุยเคมีก็อนุโลมใหใสได
แตไมควรเกิน 10 กก./ไร และใหเกษตรกรปฏิบัติตามอุปนิสัย และพฤติกรรมการทํานาของตนเองมากที่สุด
การรวบรวมและบันทึกขอมูล
1. บันทึกวิธีการปฏิบัติ ปญหาและการแกปญหาของเกษตรกรในการทํานาตลอดชวงการปลูก
2. เมื่อขาวสุกแก สุมตัวอยางขาวในแปลงปลูก 4 จุดๆ ละ 1 ตารางเมตร ใสในถุงตาขายแยกกัน
นําตัวอยางขาวทั้งหมดไปตากจนแหง แลวรวบรวมขอมูลดานตางๆ ตามวิธีที่แนะนําไวโดย IRRI (2002) ดังนี้
2.1 จํานวนรวงตอตารางเมตร: นับจํานวนรวงที่ไดท้งั หมดในแตละจุด
2.2 จํานวนเมล็ดดีตอรวง: สุมตัวอยางขาวมา 10 รวง ปลิดเมล็ดออกจากรวง นับจํานวนเมล็ด
ทั้งหมด และจํานวนเมล็ดดี (ขาวเต็มเมล็ด) แลวเฉลี่ยเปนจํานวนเมล็ดดี ตอ 1 รวง
2.3 นวดเมล็ดที่เหลือในถุงทั้งหมด เปาเมล็ดลีบออกไปโดยใชเครื่องเปาเมล็ด (Seed Blower)
แลวบันทึกขอมูลดังนี้
2.3.1 ผลผลิต (กก./ไร) นําเมล็ดดีที่ไดจาก 10 รวงมารวมกับเมล็ดดีที่เปาไดทั้งหมด
แลวชั่งน้ําหนัก จากนั้นจึงปรับเปนน้ําหนักเมล็ดที่ความชื้น 14 เปอรเซ็นต
2.3.2 น้ําหนัก 1,000 เมล็ด (กรัม): สุมเมล็ดดีมา 1,000 เมล็ด ชั่งน้ําหนัก แลวปรับเปน
น้ําหนัก 1,000 เมล็ด ที่ความชื้น 14 เปอรเซ็นต
การวิเคราะหขอมูล
1. ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design) กระทํา 4 ซ้ํา วิเคราะหความ
แปรปรวน (Analysis of Variance) ของขอมูล โดยใชฤดูปลูก 3 ฤดูปลูก เปนสิ่งทดลอง และทําการทดลองทั้งหมด 4
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การทดลองในแปลงนาของเกษตรกร 4 ราย ตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของแตละการทดลองโดยวิธี
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)
2. หาความสัมพันธ (Correlation) ระหวาง จํานวนรวงตอตารางเมตร จํานวนเมล็ดดีตอรวง และน้ําหนัก
1,000 เมล็ด กับผลผลิต
3. บรรยายเชิงวิเคราะหปญหาในการปรับเปลี่ยนการทํานาเปนแบบเกษตรอินทรียของเกษตรกร

ผลการทดลองและวิจารณ
เมื่อเกษตรกรทั้ง 4 ราย ปลูกขาวปฐมอินทรียติดตอกัน 3 ฤดูปลูก คือ ฤดูปลูกที่ 1 นาป 2550/51 ฤดูปลูกที่
2 นาปรัง 2550/51 และฤดูปลูกที่ 3 นาป 2551/52 ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวปริมาณฝนรายเดือนเปนดังภาพที่ 1 (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2552) ผลปรากฏวาองคประกอบผลผลิต และผลผลิตในแตละฤดูปลูกของเกษตรกรทุกรายแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1-4) โดยทุกฤดูปลูกใหผลผลิตต่ํากวาคาผลผลิตตามมาตรฐานพันธุ ซึ่งมีคา
เทากับ 685 กก./ไร (ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก, 2536)
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Fig. 1 Rainfall (mm/month) at Nakhon Si Thammarat Province from October 2007 to January 2009
เกษตรกรรายที่ 1
ในฤดูปลูกที่ 1 ใชปุยเคมี 10 กก./ไร ชวงขาวกําลังตั้งทองถึงชวงดอกบานมีฝนตกติดตอกันหลายวันทําให
ไดจํานวนเมล็ดดีตอรวงต่ํา ประกอบกับผลผลิตของขาวแปรผันตามจํานวนเมล็ดดีตอรวง (r = +0.702) ดังนั้น
ผลผลิตขาวจึงลดลงดวย (ตารางที่ 1) สวนในฤดูปลูกที่ 2 ซึ่งเปนฤดูนาปรัง เกษตรกรใชปุยพืชสด ปุยอินทรียอัดเม็ด
และน้ําหมักหอยเชอรี่ ทําใหผลผลิตสูงขึ้น ในฤดูปลูกที่ 3 ใชปุยอินทรียอัดเม็ด และน้ําหมักหอยเชอรี่ มีฝนตกหนักใน
เดือนพฤษภาคม ขาวจมอยูใตน้ําประมาณ 1 สัปดาห แตสามารถฟนตัวได และกลับเปนผลดีคือวัชพืชในนาตาย
เปนสวนมาก ดังนั้นทั้งฤดูปลูกที่ 2 และ 3 ผลผลิตขาวจึงเพิ่มขึ้นได ตามจํานวนเมล็ดดีตอรวงที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในฤดูปลูกที่ 3 เกษตรกรไดผลผลิตขาว 412.89 กก.ตอไร ซึ่งมากกวาคาเฉลี่ยของจังหวัดนครศรีธรรมราช
คือ 405 กก.ตอไร อีกดวย สอดคลองกับ Carpenter (2003) ที่รายงานวาเกษตรกรที่เกาะบาโฮล ในประเทศ
ฟลิปปนส ซึ่งปรับเปลี่ยนการผลิตขาวสูระบบอินทรียมาแลว 12 ปใหสัมภาษณวา เมื่อเปลี่ยนไปผลิตขาวแบบ
อินทรียซึ่งเปดโอกาสใหมีการใชภูมิปญญาดานระบบนิเวศ และมีการนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชไดมากขึ้น ทําให
ไดผลผลิตขาวมากกวาการปลูกแบบเคมี
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Table 1 Yield and yield components of primary organic rice farming by farmer 11/
Dates of
Panicle density Filled grains 1,000-grain
(no./panicle) weight (g)
growing-harvesting
(no./m2)
27 Nov.-5 Feb.
288.00 b
25.88 b
35.40 a
1 May-18 Aug.
373.00 a
30.83 b
28.35 b
5 Oct.-18 Jan.
224.75 b
40.30 a
30.55 b
P-value
0.0039
0.0061
0.0035
CV (%)
15.26
14.72
6.81
Correlation
-0.0577
+0.7201
-0.6248
1/
Averages in columns with various letters indicating statistically different

Grain yield (kg/rai)
Farmer
Province
220.96 b
430
367.56 a
506
412.89 a
405
0.0002
12.24

เกษตรกรรายที่ 2
ปลูกขาวในทุกฤดูปลูกโดยไมใชปุยเคมี จึงนับไดวาสามารถพัฒนาที่นาของตนเอง จากนาอินทรียปฐมไป
เปนนาอินทรียปรับเปลี่ยนได โดยใชปุยพืชสด ปุยอินทรียอัดเม็ด และน้ําหมักชีวภาพในฤดูปลูกที่ 1 สวนในฤดูปลูก
ที่2 ใชปุยพืชสด และน้ําหมักหอยเชอรี่ และในฤดูปลูกที่ 3 ใชปุยอินทรีย และน้ําหมักหอยเชอรี่เทานั้น ผลปรากฏวา
ผลผลิตขาวในฤดูปลูกที่ 1 และ 2 มีคาต่ํากวาผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัด ดังตารางที่ 2 ผลผลิตของฤดูปลูกที่ 2 มีคา
นอยที่สุด เพราะกอนเก็บเกี่ยวมีฝนตกหนักติดตอกันหลายวัน และมีลมแรงทําใหตนขาวหักลม ทั้งยังพบวาเมล็ดมี
ขนาดเล็ก จึงทําใหผลผลิตลดลง นอกจากนี้ยังพบวาในฤดูปลูกที่ 3 ชวงขาวแตกกอมีฝนตกหนักและน้ําทวมนาน
ประมาณ 1 สัปดาห แตเมื่อน้ําลดขาวสามารถยืดตัว และมีการแตกกอมากขึ้นทําใหไดจํานวนรวงตอตารางเมตร
มาก จึงมีผลทําใหไดผลผลิตสูง และยังไดผลผลิตมากกวาคาเฉลี่ยของจังหวัดอีกดวย คือ 413.14 กก.ตอไร เปนไป
ในทํานองเดียวกันกับผลการวิจัยของ Singh et al. (2007) ที่ทําการทดลองในประเทศอินเดียและพบวาการใช
สารอินทรียหลายชนิดรวมกันในนาอินทรีย ขาวจะใหผลผลิตเทากับนาเคมีได
Table 2 Yield and some yield components of primary organic rice farming by farmer 21/
Dates of
Panicle density Filled grains
1,000-grain
2
(no./panicle)
weight (g)
growing-harvesting
(no./m )
16 Sept.-29 Jan.
338.25 b
50.05 a
48.15 a
5 May-27 Aug.
385.50 b
26.10 b
23.33 c
4 Oct.-18 Jan.
569.25 a
27.98 b
31.48 b
P-value
0.0001
0.0170
<0.0001
C.V (%)
10.66
29.80
7.85
Correlation
+0.3357
+0.4061
+0.6094
1/
Averages in columns with various letters indicating statistically different
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Grain yield (kg/rai)
Farmer
Province
409.29 a
430
315.44 b
506
413.14 a
405
0.0034
8.64
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เกษตรกรรายที่ 3
ในฤดูปลูกที่ 1 ใชปุยเคมี 3 กก./ไร และปุยอินทรียอัดเม็ด และไดผลผลิตสูงกวาคาเฉลี่ยของจังหวัดซึ่งมีคา
เทากับ 430 กก./ไร (ตารางที่ 3) เนื่องจากกอนเตรียมดินมีน้ําทวมขังในนานานประมาณ 1 เดือน ทําใหในแปลงนามี
วัชพืชนอยมาก ขาวใหรวงใหญที่มีเมล็ดดีถึง 30 เมล็ดตอรวง อีกทั้งยังเปนเมล็ดใหญอีกดวย คือมีน้ําหนัก 1,000
เมล็ด 32 กรัม จึงทําใหไดผลผลิตสูง แตในฤดูปลูกที่ 2 ซึ่งใชปุยเคมี 3 กก./ไร กับปุยอินทรียอัดเม็ด และ ฤดูปลูกที่ 3
ใชปุยเคมี 10 กก./ไร กับปุยอินทรียอัดเม็ด ซึ่งขณะนั้นราคาขาวสูงมากถึงเกวียนละ 13,000 บาท เกษตรกรจึงรีบ
เตรียมดินปลูกขาวทันทีที่เก็บเกี่ยว ทําใหเกิดปญหาวัชพืช อีกทั้งไมไดปลอยพื้นที่นาใหแหงจึงมีหอยเชอรี่ระบาดมาก
และยังเกิดโรคเมล็ดดาง และโรคดอกกระถิน กอนการเก็บเกี่ยว ทําใหไดจํานวนเมล็ดดีตอรวงต่ํา และมีขนาดเมล็ด
เล็ก โดยในฤดูปลูกที่ 3 เกษตรกรตองไปดูแลลูก และสามีที่ปวยในโรงพยาบาลนานนับเดือน จึงไมมีเวลาดูแลแปลง
นา โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงกอนขาวแตกกอมีฝนตกหนักน้ําทวมนา อีกทั้งในชวงขาวสุกแกพบโรคไหมคอรวงระบาด
และตนขาวลม ดังนั้นผลผลิตจึงต่ํากวาคาเฉลี่ยของจังหวัดมาก แตกตางจากที่ นพมาศ และคณะ (2550) รายงาน
ไววาขาวหอมมะลิอินทรียระยะปรับเปลี่ยนที่ปลูกในจังหวัดอุบลราชธานีใหผลผลิตสูงกวาขาวเคมี
Table 3 Yield and some yield components of primary organic rice farming by farmer 31/
Dates of
Panicle density Filled grains
1,000-grain
2
growing-harvesting
(no./m )
(no./panicle)
weight (g)
28 Dec.-18 Apr.
295.50 b
30.00 a
32.00 a
23 May-5 Sep.
379.00 a
16.10 b
28.88 b
30 Oct.-23 Jan.
383.00 a
21.60 b
29.55 b
P-value
0.0347
0.0063
0.0106
C.V (%)
12.54
20.27
3.89
Correlation
-0.5294
+0.5735
+0.6986
1/
Averages in columns with various letters indicating statistically different

Grain yield (kg/rai)
Farmer
Province
636.73 a
430
403.74 b
506
255.85 c
405
0.0001
16.24

ผลการทดลองในแปลงนาของเกษตรกรรายนี้แสดงใหเห็นวา การเตรียมดินที่ดีเปนสิ่งสําคัญมากในการทํา
นาระบบอินทรีย และหากเกษตรกรไมมีเวลาดูแลรักษาเอาใจใสขาวในแปลงนา การทํานาระบบอินทรียก็ไมอาจ
ประสบความสําเร็จได จึงทําใหเกษตรกรรายนี้ยังคงมีผืนนาที่มีสถานะเปนนาอินทรียปฐมเหมือนเดิม
เกษตรกรรายที่ 4
ปลูกขาวในฤดูปลูกที่ 1 โดยใสปุยอินทรียอัดเม็ดรวมกับปุยเคมี 10 กก./ไร ไดผลผลิตมากที่สุด และมากกวาคาเฉลี่ย
ของจังหวัด (ตารางที่ 4) เพราะมีโรคและแมลงระบาดนอย และในฤดูปลูกที่ผานมา มีการใสปุยเคมีในนาแปลงนี้
มากถึง 40 กก./ไร จึงอาจเปนไปไดวาในดินยังคงมีปุยเคมีตกคางอยูพอสมควร สวนในฤดูปลูกที่ 2 มีชวงเวลาใน
การเตรียมดินปลูกขาวนอย ดวยเหตุผลเดียวกับเกษตรกรรายที่ 3 คือเรื่องของราคาขาว อีกทั้งกําลังจะแตงงาน จึง
ขาดการเอาใจใสดูแลรักษาแปลงนา มีวัชพืชในนาขาวมาก ทําใหไดจํานวนรวงตอตารางเมตร และจํานวนเมล็ดดี
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ตอรวงนอยที่สุด สงผลใหไดผลผลิตนอยที่สุดดวย และนอยกวาครึ่งหนึ่งของคาเฉลี่ยของจังหวัด สวนในฤดูปลูกที่ 3
เกษตรกรปลูกขาวเมื่อเดือนพฤศจิกายน แตถูกน้ําทวมเสียหายโดยสิ้นเชิง แลวกลับมาปลูกใหมอีกครั้งในเดือน
มกราคม และจากการทิ้งแปลงที่มีน้ําขังไวในเดือนธันวาคม ทําใหขาวในฤดูปลูกนี้ไมมีปญหาเรื่องวัชพืชอีกทั้งการที่
ไดผลผลิตต่ําในฤดูปลูกที่ 2 จึงเปนเหตุจูงใจใหเกษตรกรรายนี้หันกลับไปใชปุยเคมี 25 กก./ไร รวมกับการใสปุย
อินทรียอัดเม็ด ผลผลิตขาวในฤดูปลูกที่ 3 จึงเพิ่มขึ้นเปน 530.97 กก./ไร และมากกวาคาเฉลี่ยของจังหวัดถึง 126
กก./ไร สอดคลองกับที่ดรุณี (2546) รายงานไววาเมื่อเกษตรกรไมไดผลตอบแทนตามที่คาดหวังทําใหเกษตรกรขาด
ความเชื่อมั่นในระบบเกษตรอินทรีย จึงหันกลับมาทําเกษตรเคมีตามเดิม
Table 4 Yield and some yield components of primary organic rice farming by farmer 41/
Dates of
Panicle density Filled grains
1,000-grain
growing-harvesting
(no./m2)
(no./panicle)
weight (g)
9 Dec.-28 Apr.
312.50 b
36.83 b
33.43 a
30 May-29 Sep.
281.50 b
23.28 c
29.60 b
29 Jan.-14 May
719.75 a
49.03 a
26.58 b
P-value
<0.0001
0.0031
0.0060
C.V (%)
10.46
20.67
7.44
Correlation
+0.4411
+0.7085
+0.1597
1/
Averages in columns with various letters indicating statistically different

Grain yield (kg/rai)
Farmer
Province
582.65 a
430
230.56 c
506
530.97 b
405
<0.0001
5.87

สรุปผลและขอเสนอแนะ
จากการใหเกษตรกรจํานวน 4 ราย ในจังหวัดนครศรีธรรมราชทํานาอินทรียปฐม ในฤดูนาป 2550/51 นา
ปรัง 2550/51 และนาป 2551/52 ติดตอกัน 3 ฤดูปลูกพบวา ผลผลิตเฉลี่ยทั้ง 3 ฤดูปลูก ต่ํากวาคาเฉลี่ยผลผลิตขาว
ของจังหวัด และผลผลิตตามมาตรฐานพันธุ ซึ่งจํานวนเมล็ดดีตอรวงที่เพิ่มขึ้นจะชวยใหผลผลิตขาวในนาอินทรีย
ปฐมสูงขึ้น ทั้งนี้มีเกษตรกรเพียง 2 ราย ที่สามารถยกระดับนาของตนเอง จากนาอินทรียปฐมมาเปนนาอินทรีย
ปรับเปลี่ยนได สวนเกษตรกรอีก 1 รายยังคงเปนนาอินทรียปฐม ในขณะที่มีเกษตรกร 1 ราย กลับมาผลิตในระบบ
เคมี ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กษตรกร ย อ นกลั บ มาใช ปุ ย เคมี อี ก ครั้ ง คื อ การประสบภาวะสภาพลมฟ า อากาศที่
แปรปรวน การไมสามารถใหเวลาในการดูแลรักษาแปลงนา การขาดความเชื่อมั่นในระบบเกษตรอินทรีย และ
แรงจูงใจดานราคาขาว ดังนั้นการที่จะสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตขาวสูระบบอินทรียไดอยางยั่งยืนนั้น
หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีมาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่ทํานาอินทรียปฐมเปนพิเศษ เชน การชดเชยรายไดจาก
ผลผลิตที่เสียหายในกรณีเกิดภาวะสภาพลมฟาอากาศแปรปรวน และควรมีการวิจัยหาวิธีการเพิ่มจํานวนเมล็ดดีตอ
รวงในนาขาวอินทรีย
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