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บทคัดย่ อ
โครงการวิจยั การเรี ยนรู้แบบบูรณาการของเกษตรกร เรื่ องการเปรี ยบเทียบผลผลิตและคุณภาพของ
ข้าวจากปุ๋ ยแหนแดงและปุ๋ ยเคมี วัตถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการกับ
เกษตรกร และให้เกษตรกรศึกษาและเปรี ยบเทียบผลผลิตและคุณภาพข้าวที่ได้จากนาที่ ใส่ ปุ๋ยเคมีกบั นาที่ใส่
ปุ๋ ยแหนแดงด้วยตนเอง วิธีการทดลอง แบ่งเป็ น 3 ส่ วนคื อ การวางแผนและวิเคราะห์ ร่วมกันก่ อนการ
ทดลอง การดาเนินงานวิจยั ปฏิบตั ิการ และการยอมรับแหนแดงเป็ นปุ๋ ยชีวภาพของเกษตรกร โดยมีขอบเขต
งานวิจยั กับเกษตรกร 9 ครัวเรื อน ในเขตอาเภอบางซ้าย กับเขตอาเภอผักไห่ ที่ปลูกข้าว 3 สายพันธุ์ คือพันธุ์
กข 47 กข 49 และ สุ พรรณบุรี 60 คณะวิจยั สนับสนุนแหนแดงให้เกษตรกรและวิเคราะห์คุณสมบัติของ
ดินก่อนปลูกและหลังปลูก
เกษตรกรได้วางแผนการเพาะปลูกโดยแบ่งแปลงนาเป็ น 2 ส่ วน เพื่อใช้ปุ๋ยแหนแดงและปุ๋ ยเคมี เมื่อ
ตรวจคุณสมบัติของดิ นต้องใช้แหนแดงอัตรา 500 กิ โลกรั มต่อไร่ โดยใส่ ในวันที่ 20 หลังจากหว่านและ
ปล่อยน้ าสู งประมาณ 5 เซนติเมตร วิเคราะห์ คุณภาพข้าวโดยวิธีวดั ขนาดข้าว พบว่าขนาดข้าวแปลงที่ใช้
ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยแหนแดงไม่แตกต่างกัน ส่ วนผลผลิตข้าวใช้วเิ คราะห์สถิติเปรี ยบเทียบปริ มาณผลผลิตข้าวเป็ น
คู่ ๆ อย่างไม่เป็ นอิสระต่อกัน (Simple Pair T-test) พบว่าที่ความเชื่ อมัน่ 95% ผลผลิตของข้าวที่ได้จากแปลง
ที่ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ ยแหนแดงไม่แตกต่างกัน
เกษตรกรได้เรี ยนรู้ วิธีเก็บตัวอย่างดิน วิธีการเพาะเลี้ยงแหนแดง ผลของแหนแดงของคุณภาพและ
ผลผลิตของข้าว ส่ วนการยอมรั บแหนแดงของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรยอมรั บว่าแหนแดงทาให้ขา้ วมี
ผลผลิตไม่แตกต่างจากเดิม แต่แหนแดงยุง่ ยากในการเพาะเลี้ยงและต้องใช้ปริ มาณมาก เกษตรกรสนใจใช้
แหนแดงถ้าใช้ร่วมกับปุ๋ ยเคมี โดยอาจจะลดปริ มาณปุ๋ ยเคมีลง
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Abstract
Azolla bio – fertilizer and chemical fertilizer were compared for rice yield and quality. The
objective was to work with farmers so they are able to compare grain quality and yield of the paddy fields
of chemical fertilizer versus Azolla bio-fertilizer. The experiments were divided into three parts: the
planning and analysis, operations research, and acceptance of Azolla as a chemical fertilizer replacement
by farmers. Nine fields were studied in Bang Sai and Phak Hai districts. Three rice varieties were used
RD 47, RD 49 and Suphan Buri 60. The research supports the use of Azolla for planting. Farmers
divided rice paddies into equal parts for chemical fertilizer and Azolla bio-fertilizer.
Applying Azolla at a rate of 500 kg per hectare on the 20th day after sowing and release of water
to depth of about 5 cm. The rice quality analysis was performed by measuring grain size rice and found no
difference between Azolla and fertilizer. The rice grain yield was compared using statistical analysis
comparing pairs were not independent (Simple Pair T-test) . Analysis showed no difference in yield of
rice from chemical fertilizer and Azolla fertilizer at a 95% confidence.
Farmers in the project have learned how to keep soil samples, the Azolla cultivation process,
effect of azolla on quality and yield of rice. Farmers agreed that Azolla bio-fertilized rice yield and
quality were not different from chemical fertilizer, but Azolla cultivation was challenging and required
large quantities. Farmers suggested they might use Azolla in combination with chemical fertilizer and
reduce chemical fertilizer
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั การศึกษาเชิงบูรณาการของเกษตรกร ในเรื่ องการเปรี ยบเทียบผลผลิตและคุณภาพของ
ข้าวที่ได้จากปุ๋ ยแหนแดงและปุ๋ ยเคมี เน้นการศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเกษตรกรเอง ทางคณะผูว้ ิจยั ได้เข้าไป
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บทที่ 1
บทนำ
ปัญหำและทีม่ ำของงำนวิจัย
การจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการหมายถึงการเรี ยนรู้ในลักษณะองค์รวม

ด้วยรู ปแบบ

วิธีการที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ ง การเรี ยนรู ้ ร่วมกัน การเรี ยนรู ้จาก
ธรรมชาติ จากการปฏิบตั ิจริ ง (สิ ริพชั ร์ ,2546) จากความหมายที่กล่าวมาในการวิจยั นี้ สรุ ปว่า การ
จัดการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการกับเกษตรกร หมายถึ ง การเรี ยนรู ้ ร่วมกัน เป็ นการเรี ยนรู ้ จากผลการ
ปฏิบตั ิจริ งของเกษตรกร ให้เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการเป็ นผูเ้ ผยแพร่ ความรู ้ให้กบั กลุ่มเกษตรกร
ด้วยกัน
ในการปลูกข้าว ปั ญหาที่เกษตรกรจะเผชิ ญตลอดมาคือ ปั ญหาราคาปุ๋ ยเคมีและสารกาจัด
แมลง มี ราคาสู งขึ้ นตามราคาข้าวที่ เพิ่มขึ้ น ถึ งแม้ภาครั ฐจะมี นโยบายที่ สาคัญคื อ การรณรงค์ให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ ยอิ นทรี ย ์ รวมถึ ง ผลิ ต สารก าจัด แมลงที่ ผ ลิ ต เองเพื่ อ ลดต้น ทุ น การผลิ ต และเป็ น
ประโยชน์ ต่อดิ นอย่า งยัง่ ยืน แต่ไ ม่ ใ ช่ เรื่ องง่ า ยที่ จะให้เกษตรกรทั้งประเทศหันมาใช้ปุ๋ ยอิ นทรี ย ์
เพราะค่านิยมการใช้ปุ๋ยเคมีฝังแน่นในเกษตรกรไทยมายาวนานกว่า 50 ปี และการใช้ปุ๋ยเคมีก็มีความ
สะดวกสบายเห็นผลได้เร็ วกว่า แต่ปัญหาของปุ๋ ยเคมีที่ตามมาคือ การใช้ปุ๋ยเคมีในปริ มาณมาก เป็ น
เวลานานมีผลต่อคุณสมบัติของดิน เช่น การใช้ปุ๋ยโซเดียมไนเตรทนานๆ อนุ มูลไนเตรทถูกพืชดูด
ไปใช้ป ระโยชน์ ส่ วนโซเดี ย มจะสะสมอยู่ใ นดิ น ท าให้โ ซเดี ย มท าปฏิ กิ ริย ากับ กรดคาร์ บ อนิ ค
(H2CO3) เกิดเป็ นสารประกอบโซเดียมคาร์ บอเนต (Na2CO3) เป็ นผลทาให้ ดินแข็ง และแน่นทึบ ทา
ให้อากาศและน้ าในดินมีปริ มาณน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อกระบวนการต่าง ๆ สาหรับกิจกรรมของ
จุลินทรี ยด์ ินได้ นอกจากนี้ การใช้ปุ๋ยเคมีทีมีฤทธิ์ เป็ นกรด เช่ น ปุ๋ ยแอมโมเนี ยมซัลเฟตในอัตราสู ง
ทาให้ดินเป็ นกรดมากขึ้น (เกษมศรี , 2541) เมื่อดินเสี ยสภาพ พืชไม่สามารถดูดอินทรี ยส์ ารจากดิน
ไปใช้ จึ ง ต้องใช้ปุ๋ ยเคมี เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลผลิ ตเท่ า เดิ ม ท าให้ เกษตรกรต้องรั บ ภาระมากขึ้ น
เกษตรกรส่ วนใหญ่ทราบถึงข้อดีของปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยชี วภาพแต่ยงั ติดในด้านความยุ่งยากในการ
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ทาและไม่มนั่ ใจกับผลผลิ ตที่ได้รับ จึงเลือกที่จะแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่ งเมื่อคานวณเงิ นที่
ได้รับกับเงินที่ลงทุนไปแล้ว
จากการสอบถามเกษตรกรในจัง หวัดอ่ า งทอง(มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรี อยุธ ยา
ประเมินโครงการเกษตรอินทรี ยข์ องจังหวัดอ่างทอง) พบว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปลูกข้าวมากกว่า
ราคาที่ จาหน่ ายได้ ดังนั้นเกษตรกรจึ งเป็ นหนี้ เสมอมา ทั้งๆ ที่ เกษตรกรเป็ นหัวใจหลัก ผลิ ตข้าว
ให้ก ับประชาชนในประเทศและในโลก แต่เกษตรกรในประเทศก็ ย งั ยากจน และจนลงเรื่ อยๆ
แท้จริ งแล้วเกษตรกรมีทางรอดคือ ต้องตัดสิ นใจเลือกที่จะใช้ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ละ/หรื อปุ๋ ยชีวภาพ รวมถึง
สารกาจัดแมลงที่ทาเองได้ง่ายๆ ลดภาระต้นทุนปุ๋ ยและสารกาจัดแมลงที่ราคาสู งขึ้น
ในการวิจยั นี้ ท างคณะผูว้ ิจยั ตัดสิ นใจเลื อกปุ๋ ยชี ว ภาพที่ ส ามารถเพิ่ ม สารไนโตรเจนให้
กับข้าวได้ โดยเลือกแหนแดง เนื่องจาก แหนแดงเป็ นพืชแหนแดงสามารถเจริ ญเติบโตขยายปริ มาณ
ได้รวดเร็ ว เติบโตในที่มีไนโตรเจนต่า มีธาตุในโตรเจนเป็ นองค์ประกอบอยูส่ ู ง (3-5%) และแหน
แ ด ง ส ล า ย ตั ว ไ ด้ ร ว ด เ ร็ ว ใ ช้ ร ะ ย ะ เ ว ล า สั้ น ใ น ก า ร ผ ลิ ต ปุ๋ ย ใ ห้ ก ั บ ข้ า ว ( อ้ า ง อิ ง จ า ก
http://www.kehakaset.com)
แหนแดงจะอยูร่ ่ วมกันแบบ symbiosis กับสาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงิน สายพันธุ์ Anabaena
azollae

ที่ ส ามารถตรึ ง ไนโตรเจนจากอากาศมาใช้เ ป็ นปุ๋ ยให้ก ับ แหนแดง ท าให้แ หนแดง

เจริ ญเติบโตรวดเร็ ว การเพาะเลี้ยงสะดวกสามารถเลี้ยงในนาข้าวได้เลย และการควบคุมไนโตรเจน
ทาได้ง่าย โดยควบคุมปริ มาณแหนแดงในนา อีกทั้งแหนแดงยังสามารถใช้เป็ นอาหารปลาได้ดว้ ย จึง
เหมาะที่จะใช้ในระบบการเลี้ยงปลาในนาข้าว จากการทดลองของคณะผูว้ ิจยั ในครั้งก่อนเกี่ยวกับ
สาหร่ ายสี เขียวที่ตรึ งไนโตรเจนพบว่า สาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงิ นที่ทาการทดลองต้องดูแลใกล้ชิด
และปั ญหาคื อการปรั บ ตัวให้เข้า กับ สภาพแวดล้อม รวมถึ งงานวิจยั จานวนมากแสดงให้เห็ นถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพที่ไม่สมบูรณ์ของการนาปุ๋ ยสาหร่ ายไปใช้ประโยชน์ เช่น อานนท์ และคณะ(2540) ได้
ใช้ปุ๋ยชี วภาพสาหร่ ายสี เขี ยวแกมน้ าเงิ นซึ่ งผลิ ตจากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ ง
ประเทศไทย ทดลองในนาข้าวแล้ว พบว่าไม่สามารถเพิ่มผลผลิ ตข้าวได้ชดั เจนทั้งที่ ใช้อย่างเดี ยว
และใช้ร่วมกับปุ๋ ยเคมีอตั ราต่ า และการทดลองที่ใช้ปุ๋ยชี วภาพดังกล่าวในดิ นนาชุ ดสันทรายมี pH
7.1 ในอัตรา 10 และ 100 เท่าของอัตราแนะนา พบว่า ทาให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากการไม่ใส่ ปุ๋ยเพียง
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7% และ 8% ตามลาดับซึ่ งไม่แตกต่างจากการไม่ใส่ ปุ๋ยอย่างมีนยั สาคัญ (P<0.05)(4) เกษตรกรจะ
เกิ ดความยุ่ง ยากในการเลี้ ย งสาหร่ า ย ถ้า เกษตรกรไม่เลี้ ยงสาหร่ ายเอง ก็ จะต้องเสี ยเงิ นซื้ อ ปุ๋ ย
สาหร่ ายในทุกครั้งที่เพาะปลูก ดังนั้นคณะผูว้ จิ ยั จึงคิดวิธีการที่ไม่ยงุ่ ยากในการเพิ่มปุ๋ ยไนโตรเจนใน
นาข้า ว รวมถึ งสารอิ นทรี ย ์ต่า งๆ โดยท าการทดลองใช้ปุ๋ ยจากแหนแดง ต้นแหนแดงจะเป็ นตัว
ป้ องกันอันตรายต่างๆให้กบั สาหร่ าย และอยูร่ ่ วมกันอย่างได้ประโยชน์ในทุกด้าน เกษตรกรไม่ตอ้ ง
เสี ยเงิ นเพื่อซื้ อปุ๋ ยจากสาหร่ าย แต่ตอ้ งเลี้ ยงแหนแดงซึ่ งเลี้ ยงได้ง่ายกว่า เมื่อทาได้ง่ายและได้ผลดี
ส่ งผลให้เกษตรกรอื่นๆ ทาตาม ทาให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้
งานวิจยั ของ อภิวรรณ จุลนิมิและคณะ(2549) เรื่ อง การตอบสนองต่อปุ๋ ยไนโตรเจนของ
ข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุ ดดินสระบุรีที่เคยมีการใส่ ปุ๋ยเคมีสาหรับข้าวอย่างต่อเนื่ อง
สรุ ปว่า ดินที่ใส่ ปุ๋ยทุกครั้งที่ปลูกข้าวเป็ นดินที่มีปุ๋ยฟอสฟอรัสตกค้างสะสมในดินมาก จนทานาครั้ง
ใหม่จะใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสหรื อไม่ใส่ ก็ได้ผลเท่ากัน ส่ วนดินเหนี ยวที่ปลูกข้าวก็มีปุ๋ยโปแตสเซี ยมสู ง
มากอยู่แล้วจนไม่ตอ้ งใส่ ปุ๋ยโปแตสเซี ยมเช่นเดียวกัน ส่ วนปุ๋ ยไนโตรเจนนั้นไม่พอ ดังนั้นการเลี้ยง
แหนแดงในนาข้าวเพื่อเพิ่มปริ มาณไนโตรเจนเพียงอย่างเดี ยวน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิ ตข้าว
แม้ขอ้ มูลจะบ่งบอกว่าปริ มาณปุ๋ ยฟอสฟอรัสมีเพียงพอ แต่ในการทดลองนี้ เพื่อความปลอดภัยจะเติม
ปุ๋ ยฟอสฟอรัสเพื่อช่วยในการเจริ ญเติบโตของแหนแดงด้วย
งานวิจยั นี้มุ่งเน้นให้เกษตรกรในชุมชนศึกษาและเรี ยนรู ้ไปด้วยกัน โดยเกษตรกรต้องลงมือ
ปฏิบตั ิเอง ผลผลิตและคุณภาพของข้าวที่ได้จากการใช้ปุ๋ยแหนแดงกับปุ๋ ยเคมี เกษตรกรต้องทาการ
เปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าและตัดสิ นใจเลือกใช้ปุ๋ยด้วยตนเอง เพราะแม้จะมีนกั วิชาการให้ความรู ้
มากมายเกี่ยวกับประโยชน์ของแหนแดง แต่เกษตรกรยังไม่กล้าใช้เพราะไม่มนั่ ใจ ถ้าเกษตรกรได้
ปลูกและทดลองเอง โดยโครงการจะสนับสนุนเงินทุนบางส่ วนเพื่อช่วยเหลือในการเพาะปลูก เพื่อ
เป็ นหลักประกันว่า แม้ผลการทดลองไม่ได้ผล เกษตรกรจะได้รับเงินจากแรงงานที่ลงไปแน่นอน
ซึ่ งเป็ นเงินจานวนไม่มากเมื่อเทียบกับผลที่จะได้รับในอนาคต ในด้านความมัน่ คงของเกษตรกรที่จะ
ไม่ตอ้ งพึ่งพาสารเคมี ปุ๋ ยเคมี แต่พ่ งึ พาตนเอง ในทางทฤษฏีแล้ว ผลจากการใช้แหนแดงในหลายๆ
งานวิจยั ที่ผา่ นมาแสดงให้เห็นว่าได้ผลที่ดีข้ ึน แต่ในการปฏิบตั ิจริ งอาจจะไม่เป็ นไปตามทฤษฏี
เนื่องจากมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายด้าน ซึ่ งในหลายงานทดลองให้เหตุผลในกรณี ที่ผลไม่ดี
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ตามที่คาดหวังว่า เนื่ องจากผลของดินที่เสื่ อมสภาพอย่างมากต้องฟื้ นฟูก่อน ดังนั้นการวิจยั นี้จึงต้อง
ทาต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการเห็นผลจริ ง โดยเกษตรกรผูส้ นใจเข้าร่ วมโครงการ
(ผูว้ จิ ยั ได้ติดต่อผูใ้ หญ่บา้ นในตาบลหนึ่งของอาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ขอเกษตรกร
เข้าร่ วมโครงการ เนื่องจากทางผูใ้ หญ่บา้ นสนใจโครงการเกษตรอินทรี ย ์ และผูใ้ หญ่บา้ นต้องการให้
มหาวิทยาลัยไปให้ความรู ้กบั เกษตรกร) จัดสรรพื้นที่บางส่ วนที่ทานาแบบปกติ คือใส่ ปุ๋ยเคมีและ
สารกาจัดแมลงและวัชพืช เปลี่ยนมาเป็ นนาแบบชีวภาพ คือใช้ปุ๋ยชีวภาพคือ แหนแดง ใส่ ลงไปเพิ่ม
จานวนในนา แหนแดงนอกจากจะให้ปุ๋ยไนโตรเจนและอินทรี ยส์ ารต่างๆแล้ว ยังมีคุณสมบัติเป็ น
สารกาจัดวัชพืช จากการทดลองของคมสัน นครศรี และคณะ พบว่า การใช้แหนแดงอัตรา 40, 80,
160, 320 และ 640 กก./ไร่ ควบคุมวัชพืชในนาหว่านน้ าตม เปรี ยบเทียบกับการใช้สารกาจัดวัชพืช
การถอนวัชพืชด้วยมือ และไม่กาจัดวัชพืช โดยการหว่านแหนแดงหลังการหว่านข้าวทันที ใส่ ปุ๋ย
ซูเปอร์ฟอสเฟตอัตรา 9 กก./ไร่ แบ่งใส่ 3 ครั้ง ครั้งแรกรองพื้นครั้งต่อไปห่างกัน 7 วัน และระบาย
น้ าเข้าแปลงหลังหว่านข้าว 3 วัน ทาการทดลองที่ศูนย์วจิ ยั ข้าวปทุมธานี ระหว่างเดือน มีนาคมมิถุนายน 2540 พบว่าแหนแดงเจริ ญเติบโตปกคลุมพื้นที่ผวิ น้ าได้ในเวลา 15-20 วัน และสามารถลด
น้ าหนักวัชพืชแห้งได้ 20-80 เปอร์ เซ็นต์ การเจริ ญปกคลุมผิวน้ าของแหนแดงไม่มีผลกระทบต่อการ
เจริ ญเติบโตของข้าว การใช้แหนแดงอัตรา 320 และ 640 กก./ไร่ ให้จานวนต้น จานวนรวง และ
ผลผลิตข้าวมากกว่า และแตกต่างกับวิธีไม่กาจัดวัชพืช ดังนั้นการเลี้ยงแหนแดงยังได้ผลพลอยได้คือ
ป้ องกันวัชพืชและเป็ นอาหารให้กบั ปลาในนาด้วย ส่ วนสารกาจัดแมลงจะใช้สูตรน้ าหมักชีวภาพที่
ใช้สาหรับกาจัดแมลงศัตรู พืช
ผลผลิตข้าวที่ได้จากงานวิจยั ถ้าได้รับทางบวก ซึ่ งควรจะเป็ นเช่นนั้น เนื่ องจากค่าใช้จ่ายจาก
การซื้ อปุ๋ ยเคมีลดลง ต้นทุนการผลิตลดลง แม้จะได้รับเงินต่ากว่าปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยเคมีในครั้งแรกๆ
แต่เมื่อคานวณแล้ว เชื่ อมัน่ ว่าเกษตรกรจะมีรายรับที่หกั ค่าใช้จ่ายแล้วมากขึ้น และค่าใช้จ่ายที่ลดลง
จะเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกษตรกรอื่นๆ ที่ยงั เลือกใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ หันกลับมาพิจารณาใช้ปุ๋ยชีวภาพจาก
แหนแดงเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ ให้เกษตรพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ ยืนและยาวนาน
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วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการกับเกษตรกร
2. เพื่อให้เกษตรกรศึกษาและเปรี ยบเทียบผลผลิตและคุณภาพข้าวที่ได้จากนาที่ใส่ ปุ๋ยเคมี
กับนาที่ใส่ ปุ๋ยแหนแดงด้วยตนเอง

ขอบเขตกำรทดลอง
1. อบรมให้ความรู ้เรื่ องประโยชน์ของแหนแดงกับนาข้าวกับเกษตรกรในอาเภอบางซ้าย
2. คัดเลื อกอาสาสมัครเข้าร่ วมดาเนิ นงานเป็ นเกษตรกรต้นแบบในโครงการ จานวน 9
ครัวเรื อน โดยใช้แปลงนาจากอาสาสมัคร ครัวเรื อนละประมาณ 1 แปลง
3. อาสาสมัครต้องใช้ปุ๋ยชี วภาพจากแหนแดงและขั้นตอนการเพาะเลี้ ยงตามที่ โครงการ
กาหนด
4. ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้มาเปรี ยบเทียบผลผลิตที่ได้ในนาที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพแหนแดงกับปุ๋ ยเคมี
5. จัดประชุมกลุ่มเพื่อรายงานผลการทดลองให้กลุ่มเกษตรกรทราบผลการดาเนิ นงาน
ระยะเวลำดำเนินงำนวิจัย 2 ปี โดยช่วงปี แรก จัดเก็บข้อมูล การเพาะปลูก 2 รอบต่อปี ส่ วนปี ที่ 2
จัดเก็บข้อมูลเฉพาะรอบแรกของการเพาะปลูก
สถำนทีด่ ำเนินกำร แปลงนาข้าวในเขตอาเภอบางซ้าย อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1. เกษตรกรในชุมชนได้เห็นตัวอย่างจริ งจากเพื่อนเกษตรกรด้วยกันและสนใจปลูกข้าวโดยใช้
ปุ๋ ยจากแหนแดงแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่เป็ นสารเคมี
2. เกษตรกรได้ทราบข้อมูลการเปรี ยบเทียบผลผลิ ตและคุณภาพของข้าวที่ได้จากการใช้ปุ๋ย
แหนแดง เป็ นตัวผลักดันให้เกษตรกรเลือกที่จะทาการเพาะปลูกด้วยวิธีน้ ีดว้ ยตนเอง
นิยำมศัพท์เฉพำะ
แหนแดง (Mosquito fern) หมายถึงพืชน้ าเล็ก ๆ พวกเฟิ ร์ น พบเจริ ญเติบโตอยูบ่ นผิวน้ าที่มีน้ าขัง
ในเขตร้อนและอบอุ่นทัว่ ไป
สำหร่ ำยสี เขียวแกมนำ้ เงิน (Blue green algae) เป็ นชื่อเรี ยกสาหร่ ายพวกโปรคาริ โอต ที่สามารถ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงได้เหมือนพืชทัว่ ไป
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
แหนแดง
แหนแดง(Azolla pinnata R.Br.)เป็ นพืชพวกเฟิ ร์ น ลอยบนผิวน้ า พบทัว่ ไปในแหล่งน้ านิ่ ง
และนาข้าวทัว่ ไปในเขตร้ อนและเขตอบอุ่น ลักษณะทัว่ ไปของแหนแดง ประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ
คือ ลาต้น (rhizome) ลอยอยูเ่ หนือน้ า รากเป็ นรากพิเศษ (adventitious roots) และใบมีลกั ษณะเป็ น
คู่ (bilobed leaves) ใบเกิ ดตามกิ่ งเรี ยงสลับกันไป รากแหนจะอยู่ใต้น้ าหรื อบนโคลนดิ น ใบมี
โพรงซึ่ งเป็ นที่อยูข่ องสาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงินที่สามารถตรึ งไนโตรเจน พวก Anabaena , Nostoc
และ Oscillatoria สาหร่ า ยและแหนอยู่ร่วมกันแบบพึ่ งพาอาศัย กัน โดยสาหร่ ายสามารถตรึ ง
ไนโตรเจนจากอากาศได้ ซึ่ ง คุ ณสมบัติน้ ี ทาให้แหนแดงจึ งมี ศกั ยภาพที่ จะใช้เป็ นปุ๋ ยไนโตรเจน
ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

กำรจำแนกแหนแดง
แหนแดงสามารถจาแนกตามระบบพฤกษศาสตร์ ได้ดงั นี้
Division

Pteridophyta

Class Filicopsida
Order Saliniales
Family Azollaceae
Genus Azolla
แหนแดงมีหลายสปี ชี ส์ เช่น Azolla mexicana , A. rubra , A. filiculoides A. microphylla ,
A. caroliniana แหนแดงพวกนี้มกั พบในเขตร้อนและอเมริ กา ส่ วน A. pinata พบในประเทศไทย
ซึ่งพบเพียงชนิดเดียวคือ Azolla pinnata var. imbricate
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กำรตรึงก๊ำซไนโตรเจน
สาหร่ ายที่สามารถตรึ งไนโตรเจน ทาการตรึ งไนโตรเจนบริ เวณ heterocyst ของสาหร่ าย
บริ เวณนี้ มีเอนไซม์ nitrogenase เอนไซม์น้ ี จะรี ดิวซ์ก๊าซไนโตรเจนไปเป็ นแอมโมเนี ย โดยอาศัย
ATP และ Feridoxin ที่ได้จากการสังเคราะห์แสง ดังนั้นการตรึ งไนโตรเจนจึงเกิ ดเวลากลางวัน
มากกว่ากลางคืน ในเวลากลางคืน Becking (1967) พบว่าการตรึ งไนโตรเจนเวลากลางคืนต่ ากว่า
กลางวัน 20-30 % อาศัยพลังงานที่สะสมไว้ตอนกลางวัน

Peters และ Calvert ( 1982) พบว่าแหน

แดงเจริ ญเติบโตโดยอาศัยไนโตรเจนจากการตรึ งของสาหร่ ายประมาณ 80 % โดยสาหร่ ายจะให้
ไนโตรเจนในรู ปแอมโมเนี ยให้กบั แหน แหนแดงจะสร้างเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอมโมเนี ย
เช่น glutamine synthetase, glutamate synthase และ glutamate dehydrogenase เพื่อใช้สร้างกรดอะมิ
โนและโปรตีน

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อกำรเจริญเติบโตของแหนแดง
1. ธำตุอำหำร
แหนแดงต้องการธาตุอาหารต่าง ๆเช่นเดียวกับพืช ยกเว้นไนโตรเจนที่แหนได้รับจากสาหร่ ายสี
เขียวแกมน้ าเงินที่ตรึ งไนโตรเจนได้ ธาตุที่จาเป็ นต่อแหนแดงและมักจะขาดคือฟอสฟอรัส เพราะ
ฟอสฟอรัสเป็ นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์และการตรึ งไนโตรเจน
Yatazawa (1980) พบว่า ถ้าฟอสฟอรัสต่ากว่า 0.23 % ในเนื้ อเยื่อ ทาให้การเจริ ญเติบโตและการตรึ ง
ไนโตรเจนหยุดชะงัก สัง เกตได้จากใบมี สี แดงเข้ม การเจริ ญเติ บโตลดลง ปลายรากคดงอ ถ้า
ฟอสฟอรัสต่าว่า 0.37 ppm. ทาให้อตั ราการตรึ งไนโตรเจนและการเจริ ญเติบโตลดลง (สมพรและ
คณะ,2529)
2. pH และอุณหภูมิ
แหนแดงเจริ ญได้ดีช่วง pH 3.5-10 (Nickell, 1961) แต่ที่เหมาะสมอยู่ในช่ วง pH 4.5-7 (
Asthon,1974)

ส่ วนอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่ วง 16-30 องศาเซลเซี ยส (Anonymous, 1976)

อัตราการตรึ งไนโตรเจนขึ้ นกับค่า pH อุณหภูมิ โดย pH 4.5 อัตราการตรึ งไนโตรเจนสู งสุ ดที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส ส่ วนที่ pH 6.0 อัตราการตรึ งไนโตรเจนสู งสุ ดที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส
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3. แสง
อัตราการเจริ ญเติบโตของแหนแดงจะเพิ่มสู งสุ ดที่ความเข้มแสง 49,000 lux แต่ความต้องการ
และความทนทานต่อความเข้มแสงขึ้นกับชนิดของแหนแดงด้วย
4. ควำมเค็ม
ถ้าความเข้มข้นของเกลือ NaCl เพิ่มมากขึ้นส่ งผลให้แหนแดงไม่สามารถเจริ ญเติบโตและตายไป
Holst ( 1977) รายงานว่า Azolla mexicanna มีอตั ราการเจริ ญเติบโตลดลง 20 % ถ้าใช้ความเข้มข้น
ของเกลือ NaCl 4,000 ppm
5. นำ้
น้ าเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการเจริ ญเติบโต แหนแดงจะเจริ ญเติบโตได้ดีในน้ าที่ต้ืนหรื อดินที่ชุ่ม
น้ า ส่ วนมากเจริ ญในระดับน้ า 15-30 เซนติเมตร

กำรใช้ แหนแดงเป็ นปุ๋ ยพืชสดในนำข้ ำว
กำรเตรียมแหนแดง
การเตรี ยมแหนแดงเริ่ มจากเพาะเลี้ยงแหนแดงเริ่ มต้นประมาณ 500 กรัมต่อตารางเมตรและ
เติมฟอสเฟต 2 กรัมฟอสเฟตต่อตารางเมตร แหนแดงจะเจริ ญเต็มพื้นที่ประมาณ 3-6 วัน แหนแดง
ขยายเต็มพื้นที่ได้แหนแดงสด 1.5 – 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
กำรนำแหนแดงไปใช้ ประโยชน์ ในนำข้ ำว
มี 3 วิธีหลัก ๆ คือ
1. เลี้ยงแหนแดงก่อนปั กดาข้าว โดยให้มีน้ าในนาลึก 5-10 เซนติเมตร หว่านแหนแดงก่อน
50-100 กิโลกรัมต่อไร่ เติมปุ๋ ยฟอสเฟต อัตรา 3-6 กิโลกรัมฟอสเฟตต่อไร่ ดินที่ขาดโพแทนเซี ยม
ให้ใส่ ปุ๋ยโพแทสเซี ยมอัตรา 3.5-4 กิโลกรัมโพแทสเซี ยมต่อไร่ ในวันที่ใส่ เชื้ อแหนแดง และใส่ ปุ๋ย
ฟอสเฟตปริ มาณเท่าเดิมหลังอายุ 7-10 วัน แหนแดงจะเจริ ญในพื้นที่ให้น้ าหนักสด 2-3 ตันต่อไร่ ใน
2-3 สัปดาห์ จากนั้นระบายน้ าออก ไถกลบแหนแดงเพื่อให้เน่าเปื่ อยแล้วจึงปั กดากล้าข้าวต่อไป
2. เลี้ยงแหนแดงภายหลังปั กดาข้าว นาแหนมาเลี้ยงในนา อัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ ปุ๋ย
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เช่นเดียวกับวิธีที่ 1 เมื่อแหนแดงขยายตัวเต็มที่ ให้ระบายน้ าออกแล้วย่าแหนแดงลงดิน และระบาย
น้ า กลับ มาอี ก ครั้ ง หรื ออาจกดแหนแดงลงดิ นโดยไม่ ต้องระบายน้ า ออกหรื อ ปล่ อยให้ ตายตาม
ธรรมชาติ การเลี้ยงแหนแดงก่อนหรื อพร้อมปั กดาข้าวขึ้นกับน้ าเป็ นสาคัญ
3. การเลี้ยงแหนแดงก่อนและหลักปั กดาข้าว เป็ นการรวมวิธีการที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน วิธีน้ ี
ทาให้ขา้ ว สามารถเพิ่มผลผลิตได้พอ กับการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน อัตรา 9.6 กิโลกรัมต่อไร่

องค์ ประกอบทำงเคมีของแหนแดง
ตำรำงที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของ Azolla pinnata
องค์ ประกอบทำงเคมี
Ash
Crude fat
Crude protein
Nitrogen
Phosphorus
Calcium
Potassium
Magnesium
Manganese
Iron
Soluble sugars
Starch
Chlophylla
ที่มา: Singh (1979)

% ธำตุอำหำรต่ อนำ้ หนักแห้ งของแหนแดง
10.5
3-3.36
23-30
4-5
0.5-0.9
0.1-1.0
2.0-4.5
0.5-0.65
0.11-0.16
0.06-0.26
3.4-3.5
6.5-6.54
0.34-0.55

งำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
Lumpkin และ Plucknett (1981,1982) พบว่า มีเพียงประเทศจีนและประเทศเวียดนามที่มี
ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อใช้ในด้านการเกษตรมายาวนาน

Rains และ
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Talley(1979) พบว่า แอมโมเนี ย ไนโตรเจนถู กปล่ อยจากน้ า โดยสาหร่ าย Anabaena Mexicana
Shen และคณะ (1980) รายงานว่า chinese Azolla ปลดปล่อยสารประกอบของไนโตรเจนในน้ า
จากการตรึ งไนโตรเจนโดยสาหร่ าย ซึ่ งตรงกับ Zinnerman(1992) ที่รายงานว่า 20 เปอร์ เซนต์ของ
การตรึ งไนโตรเจนถูกเปลี่ยนเป็ นแอมโมเนียโดย A. Mexicana

จากความสามารถในการตรึ ง

ไนโตรเจนและเปลี่ยนเป็ นแอมโมเนี ย ทาให้คาดหวังว่า แหนแดงจะสามารถใช้เป็ นแหล่ง biosolardriven system สาหรับผลิตแอมโมเนียในอนาคต
ไนโตรเจนที่สาหร่ ายตรึ งไว้ในแหนแดงจะปลดปล่อยแอมโมเนี ยออกมาเมื่อถูกย่อยสลาย
(Moore 1969,Watanabe et al 1981) ซึ่ งการย่อยสลายจะเร็ วขึ้นเมื่อแหนแดงอยูใ่ นดิน (Singh 1992,
Watanabe et al,1981) แหนแดงถู ก ย่อยสลายให้ ไ นโตรเจนและแร่ ธ าตุ อื่นๆ ระหว่า งการ
เจริ ญเติบโตของข้าว (Alejar 1982) แหนแดงเป็ นพืชขนาดเล็ก อัตราส่ วน C:N ratio ประมาณ 7:1
ถึง 18:1 ทาให้เกิ ดการย่อยสลายได้ง่าย (Lumpkin และ Plucknett 1982) Tuzimura และคณะ
(1957) ทาการศึกษาการย่อยสลายของแหนแดง พบว่าการปลดปล่อยไนโตรเจนจะมากขึ้นถ้าย่อย
สลายแหนแดงโดยเติม green soybean ลงไปด้วย และเขาพบว่า สารประกอบไนโตรเจน 2 ชนิ ด คือ
NH4 + และ NO3 จะปล่ อ ยออกมาใน 5-8 สั ป ดาห์ ในระบบเปิ ด ที่ อุ ณ หภู มิ 29 องศาเซลเซี ย ส
Watanabe et al (1977) รายงานว่า 75 เปอร์ เซ็ นต์ของไนโตรเจนจะปล่อยออกมาใน 6-8 สัปดาห์
Li(1984) พบว่าการปล่อยแอมโมเนี ยจะสู งสุ ดหลังจากย่อยสลายไป 2-3 สัปดาห์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
Alejar (1982) ที่ พ บว่า 12 เปอร์ เซ็ นต์ข องแอมโมเนี ย จะปล่ อยใน 2 สั ปดาห์ และมากสุ ดที่ 21
เปอร์ เ ซ็ น ต์ห ลัง จากผ่า นไป 12 สั ป ดาห์ ใ นสภาวะที่ มี แ สง ส่ ว นสภาวะที่ ไ ม่ มี แ สงจะสลาย 21
เปอร์ เซ็ นต์ในเวลา 10 สัปดาห์ การเพิ่มขึ้ นของไนโตรเจนจากการย่อยสลายแหนแดงในข้า ว
พบว่าแหนแดงย่อยสลายได้รวดเร็ วเมื่ออยู่ในดิ นมากว่าอยู่ในน้ า (Talley และคณะ,1977) การใช้
แหนแดงสดมีรายงานว่าการย่อยสลายเร็ วกว่าใช้แหนแดงแห้ง และ 75 เปอร์ เซ็นต์ของไนโตรเจนจะ
ถูกปล่อยออกมาใน6-8 สัปดาห์ (Singh และ Singh 1990)
ผลของแหนแดงต่อนาข้าวพบว่าทาให้ลกั ษณะ คุ ณภาพ และผลผลิตของข้าวดี ข้ ึน (Moore
1969,Lumpkin และ Plucknett 1982, Watanabe 1982) พบว่า จานวนยอด ความยาวของใบ น้ าหนัก
สดและน้ าหนักแห้งของข้าว สู งขึ้น (Lumpkin และ Plucknett 1980) การเพาะเลี้ยงแหนแดงก่อน
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เพาะปลูกข้าว ทาให้ขา้ วแตกกอเพิ่มขึ้น จานวนของเมล็ดต่อรวง น้ าหนักรวงสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
(Singh 1979,1989) ในอียิปต์(Yanni และคณะ 1994) ในศรี ลงั กาพบว่าแหนแดงทาให้เมล็ดต่อรวง
เพิ่มขึ้น 32 เปอร์ เซ็นต์ (Kulasooriya และ de Silva (1977) รู ปร่ างเมล็ดข้าวจากการใช้แหนแดงดีกว่า
การปลูกโดยใช้ปุ๋ยคอกอย่างเดี ยว (Nguyen-Cang-Tieu 1930) การเพิ่มขึ้นของปริ มาณโปรตีนใน
ข้าวพบว่าเกี่ยวข้องกับแหนแดงเมื่อใช้เป็ นแหล่งปุ๋ ยไนโตรเจน (Lumpkin และ Plucknett 1982)
สาราญและคณะ(2542) ทาการศึกษาผลของแหนแดงในการควบคุมวัชพืช พบว่าจานวนต้น
ข้าวต่อพื้นที่ พบว่าวิธีการใช้และไม่ใช้แหนแดงควบคุมวัชพืชให้จานวนต้นข้าวต่อพื้นที่แตกต่างกัน
ทางสถิติในระยะข้าวอายุ 30 และ 60 วัน โดยเฉพาะที่ 60 วัน การใช้แหนแดงอัตรา 320 และ 640
กก./ไร่ ให้จานวนต้นข้าวมากกว่าวิธีไม่กาจัดวัชพืช สอดคล้องกับการรายงานของ Kulasooriya et
al. (1987) ที่ ใช้แหนแดงในนาดาและนาหว่านน้ าตมให้ปริ มาณตอซังมากกว่าวิธีไม่มีแหนแดง
แสดงให้เห็ นว่าการใช้แหนแดงในสภาพนาหว่านน้ าตม แหนแดงไม่ได้จากัดการเจริ ญเติบโตของ
ข้าว แต่กลับส่ งเสริ มให้มีการเจริ ญเติบโตดี ข้ ึ น ทั้งนี้ เพราะข้าวได้รับธาตุไนโตรเจนจากแหนแดง
เพิ่มมากขึ้น (Fiore and Gutbrod, 1987 ; Lumpkin and Plucknett, 1980) จึงทาให้ขา้ วมีการแตกกอ
มากกว่า
จานวนรวงข้าวพบว่า การใช้แหนแดงอัตราสู งควบคุมวัชพืชมีแนวโน้มทาให้ขา้ วมีจานวน
รวงมากกว่า ซึ่ งแตกต่างทางสถิติกบั วิธีไม่กาจัดวัชพืช โดยเฉพาะการใช้แหนแดงอัตรา 640 กก./ไร่
ที่ให้จานวนรวงมากที่สุด คือ 171.3 รวงต่อพื้นที่ 0.5 ตารางเมตร ขณะวิธีไม่กาจัดวัชพืชให้จานวน
รวงข้าวต่าสุ ด คือ 149.5 รวงต่อพื้นที่ 0.5 ตารางเมตร ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการใช้แหนแดงควบคุมวัชพืช
ให้จานวนต้นข้าวต่อพื้นที่มากกว่า การทดลองเลี้ ยงพบว่าแหนแดงเจริ ญเติบโตปกคลุ มพื้นที่ผิวน้ า
ได้ในเวลา 15-20 วัน และสามารถลดน้ าหนักวัชพืชแห้งได้ 20-80เปอร์ เซ็นต์ การเจริ ญปกคลุมผิวน้ า
ของแหนแดงไม่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของข้าว การใช้แหนแดงอัตรา 320 และ 640 กก./ไร่
ให้จานวนต้น จานวนรวง และผลผลิตข้าวมากกว่า และแตกต่างกับวิธีไม่กาจัดวัชพืช
แหนแดงจะช่วยพัฒนาต้นข้าวและเมล็ดข้าวให้มีคุณภาพและผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยมีรายงาน
ที่น่าสนใจ Nguyen-Con-Tieu (1930) รายงานจากเวียดนาม ผลผลิตข้าวที่ได้จากการทดลอง 1764,
2500 และ 3500 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ในกลุ่มควบคุม, กลุ่มที่ใช้ปุ๋ยคอก และกลุ่มที่ใช้ ปุ๋ ยคอกกับ
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แหนแดง ตามลาดับ ในประเทศจีนมีรายงานว่า ผลผลิตข้าว 3-3.6 ตันต่อเฮกตาร์ ก่อนใช้แหนแดง
แต่ในปี 1977 มีการใช้แหนแดงในอัตรา 21 ตันต่อha ในนาข้าว ทาให้ได้ผลผลิต 9 ตันต่อเฮกตาร์
ในเนปาล ผลผลิ ตข้าวเพิ่ม ขึ้ น 17 เปอร์ เซ็ นต์เนื่ องจากแหนแดง (Joshy,1983) สรุ ป 1,500 การ
ทดลองในจี น ชี้ ให้เห็ นว่าการเติ มปุ๋ ยคอกกับแหนแดงทาให้ผลผลิ ตสู งขึ้ น 600-750 กิ โลกรั มต่อ
เฮกตาร์ จาก 422 การทดลองมี ผ ลการทดลองที่ แ สดงให้ เ ห็ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของข้า วเฉลี่ ย 18.6
เปอร์ เซ็ นต์ ถึ ง 99 เปอร์ เซนต์ของการทดลอง (Liu 1979) เมื่ อเมื่อใช้แหนแดง ผลผลิ ตข้าวใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 13-75 เปอร์ เซ็นต์ เปรี ยบเทียบกับตัวควบคุม (Lumpkin และ Plucknett, 1982)
และอีกหลายๆประเทศ เช่น ฟิ ลลิปินส์ ไต้หวัน ศรี ลงั กา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าว
เมื่อใช้แหนแดงเป็ นปุ๋ ย มีงานทดลองจานวนมากเกี่ ยวกับแหนแดง สารอินทรี ยจ์ ากปุ๋ ยคอย หรื อ
ปุ๋ ยเคมี ใช้เปรี ย บเที ยบในการคานวนผลประโยชน์ ที่ได้รับจากการใช้แหนแดงกับการใช้ปุ๋ ยเคมี
ไนโตรเจน ในเวีย ดนาม Nguyen-Cong-Tieu (1930) พบว่าการให้แหนแดง 900 กิ โลกรั มต่ อ
เฮกตาร์ ทาให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นมากกว่าใช้ปุ๋ยคอก 1800 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ เพียงชนิ ดเดียว ใน
จีน Su (1983) รายงานว่าผลของแหนแดงสดที่ใส่ ในนาข้าว 40 ตันต่อเฮกตาร์ มีค่าเท่ากับ 60 kg N
จากแอมโมเนี ยมฟอสเฟต. ในอินเดียการใส่ ปุ๋ยแหนแดงสดในอัตรา 8-10 t/ha มีผลเท่ากับเติมปุ๋ ย
แอมโมเนียมฟอสเฟตอ 30-40 kg N/ha Francisco และคณะ (2000) ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการ
พัฒนาใช้แหนแดงเป็ นปุ๋ ยในแอฟริ กา Stefano และ Antonino (2010) ทาการศึกษาคุณสมบัติแหน
แดงเพื่อใช้เป็ นปุ๋ ยในอิตาลี ซึ่ งเขาทาการทดลองใน แทงค์ พีวีซี ระหว่างปี 2000-2002ใน Po valley
โดยศึกษาการเจริ ญเติบโต ความทนทานต่ออุณหภูมิต่ า และยากาจัดวัชพืช พวก propanil โดยใช้
แหนแดงหลายๆสายพันธุ์ ซึ่ ง 3 จาก 5 สายพันธุ์สามารถเติบโตได้ในฤดูหนาว และเพิ่มจานวนได้
ผลผลิตประมาณ 30-40 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ของไนโตรเจน หนึ่ งในนั้นคือสายพันธุ์ที่ชื่อ

มิลาน

( Milan) ที่ทนยากาจัดวัชพืชได้
องค์ประกอบที่ สาคัญในแหนแดงได้แก่ โปรตี น ไขมัน และเซลลู โลส แร่ ธาตุ แหนแดง
ต้องการธาตุอาหารหลักที่สาคัญได้แก่ ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโปรแตสเซี ยม และจุลธาตุที่สาคัญ
ได้แก่ เหล็ก และโมลิ บดิ นัม ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญของเอนไซม์ไนโตรจิ เนส ในการตรึ ง
ไนโตรเจน แหนแดงสามารถมีชีวิตอยู่ได้ต้ งั แต่อุณหภูมิ 5 – 45องศาเซลเซี ยส เจริ ญได้ดีที่สุดที่
อุณหภูมิ 20 – 30 องศาเซลเซี ยส แหนแดงจะเจริ ญเติบ โตได้ดีที่สุดที่มีแสงประมาณ 50 – 70
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เปอร์ เซ็นต์ของแสงสว่าง pH ที่เหมาะสมที่แหนแดงเจริ ญเติบโตได้ดีที่สุดคือ 4.0 – 5.5 ความลึกของ
น้ าความลึ กที่เหมาะสมสาหรับการเจริ ญเติบโตของแหนแดงคือประมาณ 10 เซนติเมตร (นันทกร,
คลินิกเทคโนโลยี)
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั

การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งบูรณการของเกษตรกร เป็ นการเรี ยนรู้เชิ งปฏิบตั ิการ
ซึ่ งแบ่งการดาเนิ นการเป็ น 2 ส่ วน คือ การวางแผนปฏิบตั ิการและวิเคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่ วม
กับส่ วนของการดาเนินงานวิจยั ปฏิบตั ิการ ดังนั้นจึงแบ่งขั้นตอนการดาเนินงานเป็ น 3 ส่ วน คือ
1. การวางแผนและวิเคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่ วม
2. การดาเนินงานวิจยั ปฏิบตั ิการ
3. การยอมรับแหนแดงเป็ นปุ๋ ยชีวภาพ

วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
1. กำรวำงแผนและวิเครำะห์ ปัญหำแบบมีส่วนร่ วม มีข้ นั ตอนดาเนินงานดังนี้
1.1 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่ วมประชุมอบรมการให้ความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์ของ
ปุ๋ ยชีวภาพแหนแดงกับข้าว และขั้นตอนการเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อเป็ นปุ๋ ยชีวภาพ
1.2 อบรมและขออาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการ (กรณี อาสาสมัครมีมากกว่า 9 ครัวเรื อน ใช้
วิธีการตรวจวัดคุณภาพดิน การใช้ปุ๋ยเคมี สู ตรปุ๋ ยเคมีและระยะเวลาการให้ปุ๋ย และชนิดของข้าวเป็ น
เกณฑ์ในการพิจารณา โดยเลื อกแปลงที่ มีปริ มาณธาตุอาหารและกระบวนการผลิ ตใกล้เคี ยงกัน)
เกณฑ์การคัดเลือกครัวเรื อนเข้าโครงการต้องอธิ บายตั้งแต่ประชุมเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาภายหลัง
1.3 เก็บข้อมูลด้านการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร
1.4 เกษตรกรเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อใช้เป็ นปุ๋ ยชีวภาพ
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1.5 เก็บตัวอย่างดิ นจากแปลงนาที่เข้าร่ วมโครงการ พร้ อมวิเคราะห์และแจ้งคุณสมบัติดิน
ให้เกษตรกร เพื่อร่ วมวิเคราะห์ปริ มาณปุ๋ ยชีวภาพจากแหนแดง
1.6 เกษตรกรปลูกข้าวและใส่ แหนแดงตามปริ มาณที่กาหนดร่ วมกัน
2. กำรดำเนินงำนวิจัยปฏิบัติกำร
2.1 เกษตรกรเพาะปลูกข้าวโดยใช้แหนแดงเป็ นปุ๋ ยแทนปุ๋ ยเคมี
2.2 สิ่ งที่เกษตรกรเรี ยนรู ้
2.2.1 วิธีการเพาะเลี้ยงแหนแดง
2.2.2 การเก็บตัวอย่างดิน และผลของดินหลังเพาะปลูก
2.2.3 ผลของแหนแดงต่อปริ มาณและคุณภาพข้าว
3. กำรยอมรับแหนแดงเป็ นปุ๋ ยชี วภำพ

สถำนทีท่ ำกำรทดลอง
ห้องปฏิบตั ิการชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา และนาข้าว ตาบลเทพมงคล อาเภอบางซ้าย อาเภอผักไห่ จ.พระนครศรี อยุธยา
และแปลงทดลองงานวิจยั อาเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
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บทที่ 4
ผลและกำรวิเครำะห์ ผลกำรทดลอง
1. กำรวำงแผนและวิเครำะห์ ปัญหำแบบมีส่วนร่ วม มีข้ นั ตอนดาเนินงานดังนี้
1.1 ประชำสั มพันธ์ ให้ เกษตรกรเข้ ำร่ วมประชุ มอบรม
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่ วมประชุม การให้ความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์ของปุ๋ ยชี วภาพ
แหนแดงกับ ข้า ว และขั้น ตอนการเพาะเลี้ ยงแหนแดงเพื่ อ เป็ นปุ๋ ยชี ว ภาพ โดยท าการติ ด ต่ อ
ประสานงานกับผูน้ าชุ มชนผ่านทางนักศึกษาที่เป็ นจุดเริ่ มต้นของโครงการนี้ เนื่ องจากนักศึกษาที่
ร่ วมโครงการวิจยั การสารวจสาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงิ นในนาข้าว อ. พระนครศรี อยุธยาต้องการ
สาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงินที่สามารถตรึ งไนโตรเจนจากงานวิจยั ครั้งก่อนไปใช้เป็ นปุ๋ ยในนาข้าวของ
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 7 ต. เทพมงคล ที่สนใจงานด้านเกษตรอินทรี ย ์ ดังนั้นการติดต่อในขั้นตอนนี้ จึงไม่มี
ปั ญหาเพราะมีบุคคลประสานงานที่ ใกล้ชิดกับผูน้ าชุ มชนและที่สาคัญกว่านั้นคือ ผูน้ าชุ มชนสนใจ
งานด้านเกษตรอินทรี ยม์ ากจึงไม่ได้ปฏิเสธที่จะร่ วมโครงการพร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนใน
ชุมชนมาร่ วมประชุ มเพื่อทราบรายละเอียดโครงการ ในขั้นตอนนี้ ถา้ ผูส้ นใจทาวิจยั เกี่ยวกับชุ มชน
และไม่รู้จกั ใครในชุ มชนควรติดต่อประสานงานกับผูน้ าชุ มชนนั้น ๆ ก่อน และแสดงให้เห็ นอย่าง
จริ งใจว่าทาไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็ นทางที่ดีที่สุดในการขอความร่ วมมือ
1.2 อบรมและขออำสำสมัครเข้ ำร่ วมโครงกำร
คณะผูว้ ิจยั ติดต่อผูใ้ หญ่บา้ นและประธานหมู่บา้ น เพื่อจัดประชุ มในความรู ้ เรื่ องประโยชน์
ของแหนแดงกับนาข้าวในวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2555 หลังจากรับเงินงวดแรกจากมหาวิทยาลัย
ประมาณต้นเดื อนธันวาคม คณะผูว้ ิจยั จึ งติ ดต่อขอความอนุ เคราะห์ ให้ผูใ้ หญ่จดั ประชุ มชักชวน
เกษตรกรที่สนใจเข้าฟังความรู้เรื่ องประโยชน์จากปุ๋ ยแหนแดง เพื่อให้เกษตรกรทราบประโยชน์ของ
ปุ๋ ยชี วภาพแหนแดงกับการปลูกข้าว หลังจากอบรมให้ความรู ้เกษตรกรแล้ว พบว่ามีเกษตรกรที่
สนใจเข้า ร่ วมโครงการเพี ย ง 6 ครั วเรื อน เนื่ องจากส่ วนใหญ่ ไ ม่ ม นั่ ใจที่ จ ะไม่ ใ ช้ปุ๋ ยเคมี เลย
เกษตรกรเข้าใจว่าให้ใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กบั ปุ๋ ยแหนแดง คือใช้ปุ๋ยแหนแดงเพื่อเสริ มประโยชน์แต่ใช้
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ปุ๋ ยเคมี เหมือนเดิ ม พอทราบว่าเมื่ อเข้าร่ วมโครงการห้ามใช้ปุ๋ยเคมี เลยทุ ก คนแทบจะไม่เข้าร่ วม
เพราะนาแต่ละแห่ งมีขนาดใหญ่มาก น้อยที่สุดที่จะนามาเข้าร่ วมโครงการคือ 3 ไร่ เกษตรกรจึงไม่
กล้าเสี่ ยง (เนื่ องจากเกษตรกรได้รับเงิ นค่าจานาข้าวในราคาเกวียนละ 15000 บาท และเงินที่เราให้
เขาเพียงแปลงละ 6000 บาท ซึ่ งเขาประเมินแล้วว่าอาจจะขาดทุนจึงไม่กล้าเข้าร่ วมโครงการ) ผูว้ ิจยั
จึงแนะนาให้แบ่งแปลงนาให้เล็กลงโดยกั้นนา จึงมีผสู ้ นใจบ้าง
ผลการอบรมครั้งนี้ ทาให้เข้าใจเกษตรกรมากขึ้นเพราะผูว้ ิจยั เข้าใจว่าเราจ่ายเงินรับประกัน
ความเสี่ ยงให้แล้วเกษตรกรน่าจะปลูกข้าวด้วยความเต็มใจ เพราะไม่ตอ้ งเสี่ ยงอะไรและได้เงินเพิ่ม
ขึ้นมา แต่ดว้ ยความที่จานวนเงินประกันน้อยมากเพียงแปลงละ 6,000 บาท และเกษตรกรเกรงว่า
แหนแดงไม่สามารถทาให้ขา้ วได้ผลผลิตดีเท่าเดิมอาจจะขาดทุน แม้ผวู ้ จิ ยั จะอ้างงานวิจยั จานวนมาก
ว่าได้ผลดีก็ตาม แต่เกษตรกรก็ยงั ไม่เชื่ อหลังจากเกษตรกรปรึ กษากัน อาจเพราะความเกรงใจผูว้ ิจยั
มาจัดอบรมแล้ว จึงยอมตกลง 6 แปลง แต่โครงการตั้งใจจะให้ครัวเรื อนเข้าร่ วมจานวน 9 แปลง
ดังนั้นจึงมี ผเู ้ สนอว่าจะนาแปลงนาเข้าร่ วมอีก 3 ครัวเรื อนที่อาเภอผักไห่ เพราะแปลงนาเล็กกว่า
เมื่ อเสร็ จการอบรมคณะวิจยั ได้จ่ายเงิ นส่ วนแรกสาหรั บเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการ ครั วเรื อนละ
3000 บาท โดยตกลงว่าเมื่อปลูกข้าวเสร็ จและเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์แล้วจะจ่ายในส่ วนที่เหลืออีก
3000 บาท

ภำพที่ 1 กำรอบรมควำมให้ ร้ ู เรื่องแหนแดงกับนำข้ ำว
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ภำพที่ 2 กำรอบรมควำมให้ ร้ ู เรื่องแหนแดงกับนำข้ ำว
1.3 เก็บข้ อมูลด้ ำนกำรเพำะปลูกของเกษตรกร
ข้อมูลเกษตรกร เกษตรกรจานวน 2 ครัวเรื อนจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี 3 ครัวเรื อน
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอีก 4 ครัวเรื อนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
พื้นที่ที่ศึกษาอยูใ่ นเขตตาบลเทพมงคล อ.บางซ้าย และเขตอาเภอผักไห่ ซึ่ งที่นาตาบลเทพ
มงคล เกษตรกรให้ขอ้ มูลว่าดิ นบริ เวณนี้ เป็ นดิ นเปรี้ ยวและมี การปรับปรุ งโดยการแกล้งดิ นตาม
แนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการใช้น้ าชะหน้าดิ น (ประธานองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลอธิ บาย)
เกษตรกรปลูกข้าวทั้งหมด 3 พันธุ์ คือ ข้าวพันธุ์ กข 47 จานวน 6 แปลง (รวมแปลงทดลอง
ของงานวิจยั ) คือ แปลงที่ 1-5 และแปลงทดลองที่ 10 พันธุ์สุพรรณ 60 จานวน 3 แปลง คือ แปลง
ที่ 6-8 และพันธุ์ กข 49 จานวน 1 แปลง คือแปลงที่ 9 ข้าวแต่ละชนิดมีลกั ษณะดังนี้
พันธุ์ กข 47 เป็ นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงอายุ 104-107 วัน (หว่านน้ าตม) และ 112 วัน
(ปั กดา) มีลกั ษณะกอตั้ง ความสู ง 90-100 เซนติเมตร ลาต้นแข็งมาก ใบสี เขียว มุมใบธงกว้างปาน
กลาง รวงยาว 30 เซนติ เ มตร ค่ อ นข้า งแน่ น คอรวงโผล่ เ ล็ ก น้อ ย ข้า วเปลื อกสี ฟ าง ยาว 10.4
มิลลิ เมตร กว้าง 2.52 มิลลิ เมตร หนา 2.08 มิลลิ เมตร ข้าวกล้องรู ปร่ างเรี ยว ยาว 7.94 มิลลิเมตร
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กว้าง 2.13 มิลลิเมตร หนา 1.81 มิลลิเมตร ข้าวสารยาว 7.76 มิลลิเมตร กว้าง 2.05 มิลลิเมตร หนา
1.73 มิลลิเมตร มีอมิโลสสู ง (26.81 %) ข้าวเมื่อหุ งสุ กมีลกั ษณะสี ขาวนวลไม่เลื่อมมัน ค่อนข้าง
ร่ วนและแข็ง ผลผลิตเฉลี่ย 793 กิโลกรัมต่อไร่ ข้อควรระวัง ข้าวพันธุ์น้ ีจะอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดด
สี น้ าตาลชนิดที่ 5 และเพลี้ยกระโดดสี น้ าตาลจากจังหวัดนครปฐม อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง ไม่
ควรใส่ ปุ๋ยไนโตรเจนในระดับสู งเกินไปจะทาให้เกิดโรครุ นแรง และค่อนข้างอ่อนแอต่อเชื้ อสาเหตุ
โรคไหม้ในภาคกลาง

ไม่ทนอากาศเย็นจึงไม่ควรปลู กในช่ วงปลายเดื อนกันยายนถึงต้นเดือน

พฤศจิกายน
ลักษณะข้าวพันธุ์สุพรรณ 60 เป็ นข้าวเจ้า สู งประมาณ 133 เซนติเมตร ไม่ไวต่อช่วงแสง
อายุเก็บเกี่ ยว ประมาณ 120-122 วัน ใบสี เขียวเข้ม ทรงกอตั้ง รวงแน่ น ระแง้ถี่ คอรวงสั้น เมล็ด
รู ปร่ างเรี ยว ยาว ท้องไข่นอ้ ย เมล็ดข้าวเปลือกสี ฟาง ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์ เมล็ด
ข้าวเปลือก ยาวประมาณ 10.4 มิลลิเมตร กว้าง 2.5 และหนา 2.0 มิลลิเมตร เมล็ดข้าวกล้อง ยาว
7.5 มิลลิเมตร กว้าง 2.2 มิลลิเมตร และหนา 1.8 มิลลิเมตรปริ มาณอมิโลส 23 -25 % คุณภาพข้าว
สุ ก ร่ วน นุ่ม ผลผลิต ประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น ผลผลิ ตสู งคุ ณ ภาพเมล็ ด ดี

คุณภาพการสี ดี ตอบสนองต่อปุ๋ ยสู ง ต้านทานโรคใบสี ส้ม และโรคไหม้ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสี
น้ าตาล เพลี้ยจักจัน่ สี เขียว ข้อควรระวัง ไม่ตา้ นทานโรคใบจุดสี น้ าตาล และโรคกาบใบแห้ง
ลักษณะข้าวพันธุ์ กข49 ข้าวพันธุ์น้ ีเป็ นข้าวเจ้าสายพันธุ์ผสม ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุการเก็บ
เกี่ยวสั้นเพียง 102-107 วัน ขนาดเมล็ดข้าวเปลือกยาว 10.44 มม. กว้าง 2.65 มม. หนา 2.10 มม.
ขนาดเมล็ดข้าวกล้อง ยาว8.08 มม. กว้าง 2.21 มม. หนา 1.83 มม. จัดเป็ นข้าวคุณภาพสู งที่สามารถ
ผลิตเป็ นข้าวสาร 100% ชั้น 1 เนื่องจากมีอตั ราส่ วนของเมล็ดที่หกั น้อยมาก มีคุณสมบัติเด่นในเรื่ อง
การต้านเพลี้ ยกระโดดสี น้ าตาลชนิ ดใหม่ที่กลายพันธุ์จากสภาวะโลกร้อน ข้าวไทยพันธุ์น้ ี เป็ นข้าว
ต้านเพลี้ยกระโดดที่ดีที่สุดในปั จจุบนั ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสี น้ าตาลชนิ ดที่กลายพันธุ์น้ ี ได้ และ
ลาต้นของข้าวพันธุ์น้ ีจะมีความแข็งแรงมาก ไม่มีปัญหาต้นหักล้มเมื่อเจอแรงลมแรงเหมือนข้าวพันธุ์
อื่น ขณะที่ผลผลิตต่อไร่ สูงสุ ดที่เคยทาได้ในสภาพนาที่เหมาะสมและภายใต้วิธีการปลูกที่ถูกต้องคือ
939 กิโลกรัมต่อไร่ หรื อเฉลี่ย 733 กิโลกรัมต่อไร่
ปุ๋ ยที่ใส่ แตกต่างกันในระยะเวลาที่ใส่ แต่หลัก ๆ จะใส่ ปุ๋ยสู ตร 16 -20-0 ใส่ ในทุกแปลง
ทดลอง ปริ มาณ 25- 50 กิโลกรัมต่อไร่ บางแปลงใส่ รอบเดียว 25 กิโลกรัม บางแปลงใส่ 2 รอบ คือ

20

หลังจากหว่านอายุ 20 วันและอายุ 45 วัน บางแหล่งใส่ ปุ๋ยสู ตร 46-0-0 ก่อนหลังจากหว่านข้าวไป
20 วัน หลังจากนั้นใส่ ปุ๋ยสู ตร 16-20-0 เมื่อข้าวอายุ 45 วัน ในอัตราสู ตรละ 25 กิ โลกรัมต่อไร่
บางแหล่งใช้ร่วมกันทั้งสองครั้ง คือใส่ ปุ๋ยสู ตร 40-0-0 ร่ วมกับสู ตร 16-20-0 ผสมกัน รวมแล้วใส่
ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อไร่ ค่าปุ๋ ยเคมี 750 บาทต่อไร่
จากการสอบถามข้อมูล พบว่าเกษตรกรปลู ก ข้าวได้ประมาณ 800-1,000 กิ โลกรั มต่อไร่
โดยเมื่อเก็บเกี่ยวจะนาไปขายเลยที่ความชื้นประมาณ 24 % ภาพที่ 3-11 ภาพนาข้าวของเกษตรกรที่
เข้าร่ วมโครงการ ส่ วนภาพที่ 12 ภาพนาแปลงที่ 10 เป็ นนาข้าวของคณะผูว้ ิจยั ที่ผใู ้ หญ่บา้ นตาบล
ตลาดใหม่ อ.วิ เ ศษชัย ชาญ จ.อ่ า งทอง อนุ เ คราะห์ พ้ื น ที่ ใ ห้ ท าการทดลอง จ านวน 1 ไร่ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบผลที่แท้จริ งเพื่อให้เกษตรกรมัน่ ใจว่าผลที่ได้จากแปลงนี้ จะถูกต้องไม่มีการเติมปุ๋ ยเคมี
ใด ๆ ลงไป ใช้ปุ๋ยจากแหนแดงและปุ๋ ยอินทรี ยเ์ ท่านั้น การปลูกข้าวใช้น้ าจากชลประทานต้องรอน้ า
มาก่อนจึงเริ่ มเพาะปลูก และปลูกข้าว 2 รอบ หลังจากโครงการได้รับเงินสนับสนุนงวดแรกได้
เริ่ มทาการทดลองทันที แต่เกษตรกรได้เพาะปลูกข้าวแล้ว สังเกตได้จากภาพแปลงนาข้าวที่ไปถ่าย
หลังวันที่ไปอบรมเกษตรกร พบว่าแปลงนาเกือบทั้งหมดปลูกข้าวแล้ว ดังนั้นจึงต้องรอรอบถัดไป

ภำพที่ 3 นาข้าวแปลงที่ 1
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ภำพที่ 4 นาข้าวแปลงที่ 2

ภำพที่ 5 นาข้าวแปลงที่ 3
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ภำพที่ 6 นาข้าวแปลงที่ 4

ภำพที่ 7 นาข้าวแปลงที่ 5
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ภำพที่ 8 นาข้าวแปลงที่ 6

ภำพที่ 9 นาข้าวแปลงที่ 7
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ภำพที่ 10 นาข้าวแปลงที่ 8

ภำพที่ 11 นาข้าวแปลงที่ 9
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ภำพที่ 12 นาข้าวแปลงที่ 10
1.4 กำรศึกษำดูงำน
หัวข้อนี้ต้ งั ขึ้นเพื่อให้ผสู ้ นใจทางานกับชุมชนควรจะต้องจัดเตรี ยมไว้ แต่โครงการไม่ได้ต้ งั
งบประมาณไว้ เพราะยังไม่มีประสบการณ์ในการทางานกับชุ มชน หัวข้อนี้ เกิดจากทางเกษตรกรได้
สอบถามว่ามี ตวั อย่างคนที่ปลูกข้าวแล้วประสบผลสาเร็ จหรื อ ไม่ คณะผูว้ ิจยั ได้บอกรายชื่ อที่ได้
ทราบมาจากสื่ อต่าง ๆ ให้ขอ้ มูลไป พร้อมกับภาพบรรยายทางอินเตอร์ เนต แต่ทางเกษตรกรถามว่า
ทาไมไม่พาไปดูงานคนที่เขาทาจริ ง ๆ (ทางผูว้ ิจยั เข้าใจเจตนาดี ของผูท้ ี่เสนอความคิดเห็นนี้ ไม่ใช่
ว่าเขาต้องการไป แต่เนื่ องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่จะไม่ร่วมโครงการ เพราะไม่มนั่ ใจ เขาจริ งเสน
แนวคิดนี้ข้ ึนมาเพื่อให้เมื่อเกษตรกรไปดูงานแล้วจะได้เห็นจริ งและสนใจเข้าร่ วมโครงการ)
ดังนั้นสาหรับผูท้ ี่สนใจทางานด้านการศึกษาเชิ งบูรณาการกับชุ มชนหรื อทางานกับคนใน
ชุ มชนและต้องการโน้มน้าวให้เขาเห็ นด้วยในสิ่ งที่เราคิดว่าดี สาหรับเขา ควรตั้งงบประมาณใน
ส่ วนนี้เพราะการศึกษาดูงานกับผูท้ ี่มีประสบการณ์ตรงก็นบั เป็ นการศึกษาเรี ยนรู ้อีกด้านหนึ่งเช่นกัน
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1.5 เกษตรกรเพำะเลีย้ งแหนแดงเพือ่ ใช้ เป็ นปุ๋ ยชี วภำพ
โครงการวิจยั ได้ซ้ื อแหนแดงจากผูจ้ าหน่ายมาปริ มาณ 60 กิโลกรัม และมาเพิ่มจานวนใน
บ่อเรื อนเพาะช าของโครงการ และเพาะเลี้ ย งในบ่ อของมหาวิท ยาลัย หลัง จากนั้นได้นาไปให้
เกษตรกรเพื่อเพาะเลี้ยงต่อ โดยมีเกษตรกรจานวน 6 ครัวเรื อนที่นาแหนไปเพาะเลี้ ยง โครงการวิจยั
ได้ให้ปุ๋ยคอกเพื่อเป็ นแหล่งอาหารให้แหนแดง
1.6 เก็บ ตั ว อย่ ำ งดิ น จำกแปลงนำที่เ ข้ ำ ร่ วมโครงกำร พร้ อ มวิเครำะห์ และแจ้ ง คุ ณ สมบั ติ ดิ น ให้
เกษตรกร เพือ่ ร่ วมวิเครำะห์ ปริมำณปุ๋ ยชี วภำพจำกแหนแดง
จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน โดย เกษตรกรได้แบ่งแปลงนาขนาดใหญ่บางส่ วนเพื่อ
ใช้เพาะปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยแหนแดง การตรวจวิเคราะห์ดินเริ่ มทาตั้งแต่ยงั ไม่มีการแบ่งแปลง ดังนั้น
คุณสมบัติของดิ นที่ตรวจจึงมีค่าเดียวเพราะนาดิ นจากแปลงนาขนาดใหญ่มาวิเคราะห์ผล ซึ่ งดี ต่อ
งานวิจยั นี้ เพราะเกษตรกรจะเรี ยนรู ้วา่ แปลงที่ใส่ แหนกับแปลงเคมี หลังเพาะปลูกแล้วคุณภาพของ
ดินเหมือนหรื อต่างอย่างไร ผลการวิเคราะห์ดินก่อนเพาะปลูกแสดงในตารางที่ 2 สภาพดินในที่นา
ของเกษตรกรในโครงการมีค่า pH เฉลี่ย สู งกว่า 4.5 จานวน 90% และมี pH ต่ากว่า 4.5 จานวน 1
แปลง จากค่า pH แสดงว่าดินบริ เวณนี้ มีความเป็ นกรดสู ง ทาให้การปลูกข้าวจะได้ผลผลิตต่า แต่
ผลผลิ ตจากที่สอบถามทั้งหมดปริ มาณข้าวเฉลี่ย 800 – 1,000 กิ โลกรัมต่อไร่ ซึ่ งนับว่าผลผลิ ตสู ง
ดัง นั้น จึ ง ไม่ ไ ด้ใ ห้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ก่ อ น ให้ เ กษตรกรเพาะปลู ก แบบที่ เ คยปฏิ บ ัติ
เปลี่ยนแปลงแค่ปุ๋ยที่ใส่ ลงไป วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาและเห็นผลจากแหนแดงจริ ง ๆ
เปอร์เซ็นต์อินทรี ยวัตถุในนาข้าวพบว่าแปลงทั้งหมด (ยกเว้นแปลงของโครงการวิจยั แปลง
ที่ 10) มีเปอร์ เซนต์อินทรี ยวัตถุ ต่า คืออยู่ในช่ วง 0.5-1.5% ทาให้ธาตุอาหารในดิ นเพิ่มได้น้อยมี
ดังนั้นแปลงทั้งหมดต้องใส่ ปุ๋ยไนโตรเจน 18

กิ โลกรั มต่อไร่ ให้ใช้ปุ๋ยแหนแดงปริ มาณ 500

กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ ยคอก 20 กิ โลกรัมต่อไร่ เพื่อเป็ นอาหารให้กบั แหนแดงในวันที่ 20 หลังจาก
หว่านข้าวและปล่อยน้ าลงในนาสู งประมาณ 5-10 เซนติเมตร ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์
ส่ วนปริ มาณฟอสฟอรัสมากกว่า 10 mg/kg (ppm) และโพแทสเซี ยมมากกว่า 80 mg/kg
(ppm) ซึ่ งเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของข้าว ดังนั้นไม่ตอ้ งใส่ เพิ่ม
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เมื่อวิเคราะห์ผลและแจ้งกับกลุ่มเกษตรกรแล้วจึงตกลงที่จะใช้ปุ๋ยตามที่โครงการวิจยั สรุ ป
คือเกษตรกรจะใส่ ปุ๋ยแหนแดงปริ มาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่ ในวันที่ 20 ของการหว่านและปล่อยน้ า
ในนาข้าวให้สูงประมาณ 5 เซนติเมตร เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ ส่ วนแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีให้ใช้อย่างอิสระ
ตามที่เกษตรกรเคยดาเนินการมา
ตำรำงที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปริ มาณสารต่าง ๆ ในดิน
แปลงที่

pH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5.9
4.9
4.9
5.1
4.4
4.7
4.5
5.7
4.8
5.8

อินทรี ยสาร ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม
(OM%)
(mg/kg) (mg/kg)
(mg/kg)
(P-BrayII) (K-NH4OAc) (Ca-NH4OAc)
0.72
31
270
7319
0.93
20
205
3820
1.2
43
210
3244
1.29
45
320
6653
1.12
60
325
3953
0.83
63
320
5273
1.27
59
305
4728
1.18
79
310
5086
0.89
19
235
4112
3.14
21
198
4734

ไนโตรเจน
ทั้งหมด
(%)
0.036
0.047
0.060
0.065
0.056
0.042
0.094
0.059
0.045
0.172

1.7 เกษตรกรปลูกข้ ำวและใส่ แหนแดงตำมปริมำณทีก่ ำหนดร่ วมกัน
ในส่ วนนี้เมื่อถึงวันที่กาหนดของแต่ละแปลงคณะผูว้ จิ ยั เป็ นผูไ้ ปใส่ ในแปลงนาให้ทุกแปลง
ในโครงการโดยให้เกษตรกรโทรมาแจ้งวันที่เริ่ มเพาะปลูก
2. กำรดำเนินงำนวิจัยปฏิบัติกำร
2.1 เกษตรกรเพำะปลูกข้ ำวโดยใช้ แหนแดงเป็ นปุ๋ ยแทนปุ๋ ยเคมี
เกษตรกรปลูกข้าวโดยใช้แหนแดงแทนปุ๋ ยเคมีในแปลงที่กาหนดไว้ โครงการวิจยั ไม่มีงบ
สนับสนุ นในส่ วนอื่นนอกจากแหนแดงและปุ๋ ยคอกที่นอกเหนื อจากเงินประกันผลผลิต 6,000 บาท
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ดัง นั้นเกษตรกรจึ ง ปลู ก ข้า วตามพันธุ์ ข้าวที่ มี ดัง นั้นข้า วแต่ ละแปลงจึ งแตกต่ า งกัน ซึ่ ง ไม่ส่ ง ผล
กระทบเนื่ องจากโครงการวิจยั ทาการทดลอง 2 ปี วัตถุ ประสงค์เพื่อจะเปรี ยบเที ยบข้าวในแต่ละ
แปลงของเกษตรกรเป็ นรายบุคคล ดังนั้นข้าวที่แตกต่างกันจะเปรี ยบเทียบกับแปลงนาในรอบหน้าที่
เพาะปลูก แต่ในรอบนี้จึงติดปั ญหาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแปลงที่ปลูกโดยใช้พนั ธุ์ กข 49 ซึ่ งเป็ น
พันธุ์ใหม่ในปี นี้ และยังไม่มีครัวเรื อนอื่น ๆ ปลูก ผลของข้าวในครัวเรื อนนี้ ไม่สามารถเปรี ยบเทียบ
ได้เพราะมี 2 แปลง คือ แปลงแหนแดงกับแปลงเคมี ซึ่ งต่างจากแปลงอื่นที่ปลูกข้าวซ้ ากัน
2.2 สิ่ งทีเ่ กษตรกรเรียนรู้
2.2.1 วิธีกำรเพำะเลีย้ งแหนแดง
ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงแหนแดง เกษตรกรได้รับความรู ้ดงั นี้
1. ไม่สามารถเลี้ยงแหนแดงร่ วมกับปลาได้ เพราะแหนแดงจะโตไม่ทนั ปลาและปลากิ น
หมด ปลาชอบกินแหนแดงมากกว่าแหนเขียว
2. เกษตรกรบางส่ วนเลี้ยงแหนแดงในบ่อน้ าที่มีแหนเขียวอยู่ สรุ ปว่าแหนแดงเจริ ญเติบโต
ช้ากว่าแหนเขียว
3. แหนแดงกับแหนเขียวต่างกัน และผลที่ได้ต่างกัน เพราะเกษตรกรบางคน สนใจมากจึง
นาแหนแดงไปใส่ ในแปลงนาที่ปลูกข้าวไว้แล้ว ก่อนจะเริ่ มปลูกในโครงการ ส่ วนแหนแดงที่เลี้ยง
ไว้ปลากินหมดทาให้แหนแดงหมด จึงไปสั่งให้คนหามาให้ในราคากิโลกรัมละ 50 บาท (เนื่องจาก
ทางผูว้ ิจยั บอกทางเกษตรกรว่า แหนแดงที่ ผูว้ ิจยั ซื้ อมาราคา 180 บาทต่อกิ โลกรั ม เกษตรกรอาจ
เกรงใจว่าปลากินหมดจึงไปซื้ อมาทดแทน) แต่เมื่อผูว้ ิจยั มาดูพบว่าเป็ นแหนเขียวมากกว่าแหนแดง
ดังนั้นจึงอธิ บายว่าแหนเขียวใช้เป็ นปุ๋ ยพืชสดได้แต่ตอ้ งเป็ นแหนเขียวที่ตายแล้ว ส่ วนแหนเขียวยังมี
ชี วิตอยู่จะดู ดแร่ ธ าตุ ต่า ง ๆ เช่ น ไนโตรเจนจากน้ า แย่ง สารอาหารจากต้น ข้า วมากกว่า จะสร้ า ง
สารอาหารเพราะแหนเขียวเป็ นพืชน้ าชนิ ดหนึ่ ง ต่างจากแหนแดงที่มีสาหร่ ายที่ตรึ งไนโตรเจนได้
แหนแดงจะไม่แย่งไนโตรเจนจากข้าวเพราะตรึ งจากบรรยากาศได้ แต่ไม่วา่ แหนเขียวหรื อแดงเมื่อ
ตายไปจะกลายเป็ นปุ๋ ยพืชสดให้กบั พืชได้
4. เลี้ ยงแหนแดงให้เจริ ญดี ควรเลี้ยงในบ่อที่มีน้ าน้อย เพราะแหนจะเจริ ญไปตามพื้นดินที่
ชื้นได้ดีกว่าแหนเขียว ดังนั้นจึงเจริ ญไล่พ้นื ที่แหนเขียวได้
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5. เมื่ อฝนตกหนัก แหนแดงจะจมและตาย (มี เกษตรกรที่ เลี้ ยงแหนแล้วช่ วงฝนตกหนัก
แหนจมและตายหมด กว่าจะขึ้ นใหม่นานมาก เกษตรกรจึ งสรุ ปว่าฝนตกให้รีบช้อนแหนขึ้ นมา
ก่อน)
6. ห้ามใส่ ผงซักฟอกเป็ นช้อน ๆ ลงไปในบ่อน้ าขนาดเล็กที่เลี้ยงแหนแดง ความรู ้ขอ้ นี้ ได้
จากการที่ ผูว้ ิจยั บรรยายตอนอบรมว่า แหนแดงต้องการฟอสฟอรั ส เพื่อใช้ในการเจริ ญเติ บโต
อาจจะซักผ้าแล้วปล่อยน้ าลงไป เพราะในผงซักฟอกมีฟอสฟอรัส ผลคือมีเกษตรกรบางท่านเห็ น
แหนเจริ ญเติ บโตช้า กลัวแหนแดงตายจึงใส่ ผงซักฟอกในบ่อปูนขนาดเล็ก สรุ ปว่าแหนแดงตาย
หมดในวันเดียว เกษตรกรจึงมาสอบถามผูว้ ิจยั ผูว้ ิจยั จึงอธิ บายเพิ่มเติมว่า ในผงซักฟอกเป็ นด่างก็
ย่อมทาให้น้ ากลายเป็ นด่าง แหนแดงหรื อพืชชนิ ดใดก็ทนอยูไ่ ม่ได้และตายไป ที่ผวู ้ ิจยั บอกว่าให้ใส่
น้ าจากผงซักฟอกหรื อน้ าซักผ้า หมายถึงน้ าที่เจือจางมากแล้วละลายในน้ าปริ มาณมากในบ่อน้ าลด
ความเป็ นด่ า งของผงซั ก ฟอก ในส่ ว นประกอบของผงซัก ฟอกมี ฟ อสฟอรั ส พื ช สามารถน า
ฟอสฟอรัสไปใช้ประโยชน์ได้ บทเรี ยนครั้งนี้ สอนให้รู้ว่าควรอธิ บายข้อมูลต่าง ๆ ให้กระจ่างมาก
ที่สุด สิ่ งที่เราคิดว่าเข้าใจตรงกันอาจเข้าใจต่างกัน
7. แหนแดงชอบน้ ามูลสุ กร เพราะเกษตรกรบางคนบริ เวณใกล้เคียงมีแหล่งแหนแดง ซึ่ ง
แหล่งนั้นเป็ นบ่อที่มีน้ าทิ้งจากสุ กรและแหนแดงเจริ ญเติบโตดีกว่ามูลวัวที่โครงการให้ไปเป็ นอาหาร
แหนแดง

ภำพที่ 13 แหนแดงเพาะเลี้ยงสาหรับเกษตรกร
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ภำพที่ 14 บ่อแหนแดงของโรงเรี ยนบางซ้าย

ภำพที่ 15 แหนแดงบ่อของเกษตรกร

2.2.2 กำรเก็บตัวอย่ำงดิน และผลของดินหลังกำรเพำะปลูก
1. กำรเก็บตัวอย่ำงดินไปตรวจวิเครำะห์
โครงการวิจยั ให้เกษตรกรเรี ยนรู ้การเก็บตัวอย่างดินโดยทาตามขั้นตอน คือสุ่ มเก็บตัวอย่าง
ดินอย่างน้อยไร่ ละ 3 จุด หรื อมากกว่านี้ เพื่อให้ได้ตวั อย่างที่เป็ นตัวแทนของดิ นทั้งหมด โดยถาง
หญ้าบริ เวณที่จะขุดก่อนแล้วใช้เสี ยมขุดเป็ นเอียง ๆ เป็ นรู ปตัววีลึกประมาณหนึ่ งคืบ (ประมาณ15
เซนติเมตร) และแซะดิ นขนานกับขอบตัววีหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตรตัดบริ เวณด้านบนและ
ด้านล่างทิ้งไปเล็กน้อยและใส่ ถุงรวมทั้ง 3 จุดต่อไร่ จากนั้นให้นาดินมาคลุกบดรวมกัน ปล่อยให้
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แห้งในที่ร่ม ก่อนจะส่ งไปตรวจ ในขั้นตอนนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้ที่ถูกต้อง
2. ผลกำรวิเครำะห์ ดินหลังปลูกข้ ำว
การวิเคราะห์ดินหลังปลูกข้าว ( โครงการตรวจวัดปริ มาณธาตุอาหารในดินในแปลงที่ใช้
ปุ๋ ยแหนแดง และปุ๋ ยเคมี ก่อนและหลังปลูกข้าว, คุณภาพของข้าวและปริ มาณข้าวต่อไร่ ) สรุ ปข้อมูล
ที่ได้จากการทดลอง ส่ งความรู ้ที่ได้กลับไปให้เกษตรกร ผ่านการประชุ มกลุ่ม ให้เกษตรกรได้ทราบ
ผลคุณภาพของดินหลังจากเพาะปลูกแล้วและเปรี ยบเทียบด้วยตนเอง
ผลการวิเคราะห์ดินหลังปลูก (แสดงในภาคผนวก ก) ค่าpH ของดิ นมีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตของพืช เนื่องจากควบคุมความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหารและการดูดใช้ธาตุอาหาร
ในดินของพืชด้วย โดย pH ต่ากว่า 4 ในดินที่มีสารประกอบของกามะถันสามารถทาให้เกิดกรด
H2SO4 ได้ ค่า pH ต่ากว่า 4.0-5.5 จะมี Exchangeable Al อยู่ ในดินค่อนข้างมาก ค่า pH อยู่
ระหว่าง 7.8- >8 แสดงว่ามีปูน (CaCO3) อยูใ่ นดินมาก pH ที่เหมาะสาหรับการเจริ ญเติบโตของ
ข้าวประมาณ 5.5-6.5
ความสัมพันธ์ระหว่าง pH กับธาตุอาหาร Ca, Mg และ K ดินที่เป็ นกรด ธาตุ Ca Mg และ
K ถูกละลายมาง่ายและชะล้างออกไปจากดิ น ดังนั้นดิ นที่เป็ นกรดจึงมักจะขาดธาตุอาหารเหล่านี้
ส่ วนค่า pH กับฟอสฟอรัสในดิ นที่เป็ นกรด Fe และ Al จะละลายออกมามากและทาปฏิ กิริยากับ
HPO4-2 และ H2PO4- ทาให้ฟอสเฟตอยูใ่ นรู ปที่พืชไม่สามารถเอาไปใช้ได้ pH ที่เหมาะสมสาหรับ
ฟอสฟอรัสอยูใ่ นรู ปที่พืชไม่สามารถเอาไปใช้ได้ pH ที่เหมาะสมสาหรับฟอสฟอรัสคือ pH 6.0-7.0
ส่ วน pH กับระดับจุลธาตุในดิน คือถ้าจุลธาตุละลายมามากจะเป็ นพิษกับพืชได้ เช่น ดินที่มีสภาพ
เป็ นกรดจะมีจุลธาตุพวกเหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง และโบรอน
จากภาพที่ 16 แสดงผลค่า pH ของดินของแปลงนาที่ 5 มี pH 3.8 และ 4.1 ในแปลงเคมี
และแปลงแหนแดงตามล าดับ แสดงว่า ดิ น เป็ นกรดรุ นแรงต้อ งปรั บ ปรุ ง ดิ น โดยใส่ หิ นปู นบด
CaCO3 ประมาณ 2500 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อปรับ pH ให้สูงขึ้นก่อนเพาะปลูกรอบถัดไป
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ภำพที่ 16 กราฟแสดงค่า pH ของดินหลังปลูกข้าวของแปลงเคมีและแปลงแหนแดง
อินทรี ยวัตถุในดินมีความสาคัญโดยมีผลต่อคุณสมบัติของดิน คือ มีผลกระทบต่อสี ของดิน
ซึ่ งส่ งผลต่ออุณหภูมิของดิน มีผลต่อการถ่ายเทอากาศ ความเหนี ยวร่ วนของดิน การอุม้ น้ าของดิน
ผลต่อการดูดซับธาตุอาหารของดินถ้าอินทรี ยวัตถุ สูงการดูดซับธาตุอาหารจะเพิ่มขึ้น มีผลต่อ pH
โดยอินทรี ยวัตถุ มีสมบัติเป็ นบัฟเฟอร์ เป็ นแหล่งสารองธาตุอาหารในดิ น โดยเฉพาะไนโตรเจน
โดยผ่า นกระบวนการปลดปล่ อยธาตุ อาหารออกมาและดู ดยึดธาตุ อาหารเข้า ไปเก็ บไว้ มี ผ ลต่ อ
กิจกรรมของจุลินทรี ย ์ โดยเป็ นแหล่งพลังงานของจุลินทรี ย ์ แต่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือหลังจากเติม
อินทรี ยวัตถุแล้ว อาจทาให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็ นกรดอินทรี ยซ์ ่ ึ งส่ งผลกระทบต่อค่า pH ของ
ดินได้
ภายหลังการเพาะปลูกปริ มาณอินทรี ยวัตถุที่เหลือ ในดิน ภาพที่ 17 หลังใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ ย
แหนแดงพบว่าแปลงที่ ใช้ปุ๋ยเคมี อินทรี ยวัตถุ อยู่ในเกณฑ์ต่ า คือช่ วง 0.5-1.5%

(อนนท์ ,2547)

จานวน 50% ส่ วนแปลงที่ใช้ปุ๋ยแหนแดง อินทรี ยวัตถุ อยู่ในเกณฑ์ต่ า จานวน 20 % คือแปลงที่ 7
และ 8 ต้องใช้แหนแดง 500 กิ โลกรัมต่อไร่ ส่ วนแปลงอื่น ๆ เพาะปลูกรอบหน้าใช้แหนแดง 300
กิโลกรัมต่อไร่
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ภำพที่ 17 ปริ มาณอินทรี ยวัตถุหลังปลูกข้าวของแปลงเคมีและแปลงแหนแดง
ฟอสฟอรั สมี ความส าคัญต่ อการเจริ ญเติ บโตของพื ช เป็ นธาตุ ที่พื ชต้องการปริ ม าณมาก
สารประกอบฟอสฟอรัสเป็ นสารที่ไม่ค่อยสู ญเสี ยจากดิ นนอกจากพืชดูดไปใช้แล้วนาพืชออกจาก
พื้นที่น้ นั ที่ pH สู ง P จะมีการร่ วมตัวกับ Ca เกิดเป็ นสารประกอบที่ไม่ละลายน้ าหลาย ๆ ชนิ ด เช่น
Dicalcium phosphate (CaHPO4), Dicalcium phosphate dihydrate (CaHPO4.2H2O),
Hydroxyapatite

(Ca5(PO4)3OH) และ Fluorapatite (Ca5(PO4)3F)

ในดินที่ pH ต่ ากว่า 5.5

ฟอสฟอรัสจะตกตะกอนกับ Al และ Fe เกิ ดเป็ นแร่ Variscite (AlPO4.2H2O) และ Strengite (
FePO4.2H2O)
จากภาพที่ 18 แสดงปริ มาณฟอสฟอรัสในดินหลังปลูกข้าวของแปลงเคมีและแปลงแหน
แดง ในแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีแปลงที่ 1,2,4,5,6 และแปลงที่ 10 มีปริ มาณฟอสฟอรัสอยูใ่ นเกณฑ์ต่าคือ
น้อยกว่า 15 ppm ซึ่ งไม่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ส่ วนในแปลงที่ใช้ปุ๋ยแหนแดงแปลงที่
2,5,6 และ 9 มีปริ มาณฟอสฟอรั สอยู่ในเกณฑ์ต่ า ดังนั้นระหว่างการเพาะปลูกต้องเติมปุ๋ ยมูลไก่ ที่
หมักแล้วเพื่อเพิ่มปริ มาณฟอสฟอรัส
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ภำพที่ 18 ปริ มาณฟอสฟอรัสของดินแปลงเคมีและแปลงแหนแดง
โพแทสเซี ยมเป็ นธาตุอาหารหลักที่จาเป็ นต่อพืช พืชดูดไปใช้ใกล้เคียงกับไนโตรเจน และ
สู ง กว่า ฟอสฟอรั ส 3-4 เท่ า หน้า ที่ ข องโพแทสเซี ย มคื อ การเคลื่ อนย้า ยน้ า ตาลและแป้ งในพื ช
การสังคราะห์ดว้ ยแสง องค์ประกอบของเอนไซม์ ปริ มาณโพแทสเซี ยม แสดงในตารางที่ 19 ใน
แปลงทดลองที่ 5 ทั้งแปลงเคมีและแปลงแหนแดง มีปริ มาณปานกลาง ต้องการธาตุอาหารเพื่อรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ แต่ในแปลงที่ 5 ต้องเติมปุ๋ ยมูลไก่หมักซึ่ งมีโพแทสเซี ยมเป็ นองค์ประกอบดังนั้น
จึงไม่ตอ้ งเติมปุ๋ ยอื่นเพิ่มในการปลูกรอบถัดไป
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ภำพที่ 19 ปริ มาณโพแทสเซียมของดินแปลงเคมีและแปลงแหนแดง
ปริ ม าณไนโตรเจนทั้ง หมดในดิ น วิ เคราะห์ จากปริ ม าณอิ นทรี ย วัต ถุ ใ นดิ น เพราะการ
วิเคราะห์หาไนโตรเจนที่มีอยู่ในดินซึ่ งจะอยูใ่ นรู ป NH4+ และ NO3- ไนโตรเจนทั้งสองรู ปมีการ
เปลี่ยนแปลงเสมอ ดังนั้นการวัดความเป็ นประโยชน์ของไนโตรเจนนิ ยมใช้วดั ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ
ในดิ น เพราะไนโตรเจนในดิ นที่พืชใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะถู กปลดปล่ อยจากอินทรี ยวัตถุ โดย
จุ ลิ นทรี ย ์ ดังนั้นถ้า ดิ นมี อินทรี ยวัตถุ สู ง ระดับ ไนโตรเจนที่ เป็ นประโยชน์ ต่อพื ชจะสู ง ดัง นั้น
ปริ มาณไนโตรเจนที่ เพียงพอต่อการปลู กข้าวจึงวิเคราะห์จากปริ มาณอิ นทรี ยวัตถุ ในตารางที่ 2
แสดงค่าเปอร์ เซ็นต์ไนโตรเจนทั้งหมดที่คานวณจากปริ มาณอินทรี ยวัตถุ
ปริ มาณแคลเซี ยมทุกแปลงมีเพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าว ปริ มาณแคลเซี ยมแสดง
ในภาพที่ 21
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ปริมำณไนโตรเจนของดินแปลงเคมีและแปลงแหนแดง

ภำพที่ 20 ปริ มาณไนโตรเจนของดินแปลงเคมีและแปลงแหนแดง

ภำพที่ 21 ปริ มาณแคลเซียมของดินแปลงเคมีและแปลงแหนแดง
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2.2.4 ผลของแหนแดงต่ อปริ มำณและคุณภำพข้ ำว
ผลของแหนแดงต่อข้าวสิ่ งที่เกษตรกรได้เรี ยนรู ้ คือ
1. แหนแดงทาให้ตน้ ข้าวเขียวสดและต้นข้าวสู งกว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมี เกษตรกรสังเกตและ
เปรี ยบเทียบข้าวจากแปลงที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีและแปลงที่ใช้ปุ๋ยแหนแดง พบว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยแหน
แดงต้นมีสีเขียวสดและต้นข้าวสู งกว่าใช้แปลงปุ๋ ยเคมี ภาพต้นข้าวจากแปลงแหนแดงและปุ๋ ยเคมี
แสดงในภาพที่ 22 จากภาพลาต้นข้าวจากแปลงแหนแดงจะยาวและเขียวกว่าแปลงเคมี

ภำพที่ 22 ต้นข้าวแปลงแหนแดง(หน้า) และแปลงเคมี (หลัง)
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2. ข้าวจากแปลงแหนแดงจะแก่ชา้ กว่า โดยต้นข้าวจากแปลงแหนแดงยังเขียวอยูต่ น้ ไม่ลม้
จนถึงระยะเก็บเกี่ยว แสดงในภาพที่ 23 ในภาพเกษตรกรทาการวัดเพื่อเกี่ยวเพราะอายุครบเก็บเกี่ยว
แปลงที่ใส่ ปุ๋ยเคมีที่ปลูกพร้อมกันเหลืองพร้อมเก็บเกี่ยวแต่แปลงที่ใส่ ปุ๋ยแหนแดงยังเขียวอยูด่ งั ภาพ

ภำพที่ 23 นาข้าวระยะเก็บเกี่ยวของแปลงแหนแดง (ซ้าย) และแปลงเคมี (ขวา)
3. ข้าวในแปลงที่ปลูกโดยใช้แหนแดงแตกกอมากกว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่ งตรงนี้ ภาพที่ 22
แสดงถึ ง จานวนกอของข้า วจากแปลงแหนแดงด้านหน้าและแปลงเคมี ด้านหลัง จานวน 10 กอ
เท่ากัน เกษตรกรเห็ นเองว่าแปลงแหนแดงแตกกอมากกว่า เมื่ อมาแยกจานวนต้นในกอพบว่า มี
หลายรากทั้ง แปลงเคมี และแปลงแหนแดงจึ งไม่อาจตัดสิ นได้ว่าแปลงแหนแดงแตกกอมากกว่า
แปลงเคมี เนื่องจากการปลูกเป็ นแบบนาหว่านหนึ่งกอจึงมีมากกว่าหนึ่งเมล็ด และการปลูกที่ต่างกัน
อาจเป็ นส่ วนหนึ่ งในการที่กอแตกต่างกัน เพราะแปลงเคมีของเกษตรกรครัวเรื อนนี้ ปลูกชิ ดกันมาก
ส่ วนแปลงแหนแดงปลูกห่ าง ๆ ซึ่ งเมื่อนาข้าวมานับกอพบว่าแตกกอมากกว่าแปลงเคมีมาก แต่เมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับแปลงอื่ น ๆ แล้ว มีบางแปลงนาของครั วเรื อนอื่น แปลงที่ ใส่ ปุ๋ยเคมีแตกกอเฉลี่ ย
มากกว่าแปลงแหนแดง ดังนั้นในส่ วนนี้โครงการวิจยั ไม่ขอสรุ ป ให้เกษตรกรคุยกันและสรุ ปกันเอง
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การวิเคราะห์คุณภาพของข้าวในด้านขนาดข้าว (ตามสายพันธุ์) โดยวัดข้าวเฉลี่ยประมาณ
20 เมล็ด พบว่าขนาดของข้าวไม่แตกต่างกันระหว่างแปลงแหนแดงและแปลงเคมี แสดงในภาพที่
24-33

ภาพที่ 24-28 เป็ นข้าวพันธุ์ กข 47 มีขนาดเมล็ดข้าวเฉลี่ย ยาวประมาณ 10.4 มิลลิเมตร

กว้าง 2.52 มิลลิเมตร หนา 2.08 มิลลิเมตร

ภำพที่ 24 ขนาดของเมล็ดข้าวแปลงนาที่ 1 สายพันธุ์ กข 47

ภำพที่ 25 ขนาดของเมล็ดข้าวแปลงนาที่ 2 สายพันธุ์ กข 47
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ภำพที่ 26 ขนาดของเมล็ดข้าวแปลงนาที่ 3 สายพันธุ์ กข 47

ภำพที่ 27 ขนาดของเมล็ดข้าวแปลงนาที่ 4 สายพันธุ์ กข 47
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ภำพที่ 28 ขนาดของเมล็ดข้าวแปลงนาที่ 5 สายพันธุ์ กข 47
ภาพที่ 29-31 แสดงขนาดของเมล็ดขาวแปลงนาที่ใส่ ปุ๋ยเคมีและใส่ ปุ๋ยแหนแดง ของข้าว
พันธุ์ สุ พรรณบุรี 60 ซึ่ งมีขนาดเฉลี่ย ยาวประมาณ 10.4 มิลลิเมตร กว้าง 2.5 และหนา 2.0
มิลลิเมตร ส่ วนภาพที่ 32 แสดงขนาดของเมล็ดข้าวแปลงนาที่ใส่ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ ยแหนแดงของข้าว
พันธุ์ กข 49 ซึ่งมีขนาดเฉลี่ย ยาวประมาณ 10.44 มม. กว้าง 2.65 มม. หนา 2.10 มม.

ภำพที่ 29 ขนาดของเมล็ดข้าวแปลงนาที่ 6 สายพันธุ์สุพรรณบุรี 60
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ภำพที่ 30 ขนาดของเมล็ดข้าวแปลงนาที่ 7 สายพันธุ์สุพรรณบุรี 60

ภำพที่ 31 ขนาดของเมล็ดข้าวแปลงนาที่ 8 สายพันธุ์สุพรรณบุรี 60
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ภำพที่ 32 ขนาดของเมล็ดข้าวแปลงนาที่ 9 สายพันธุ์ กข 49

ภำพที่ 33 ขนาดของเมล็ดข้าวแปลงนาที่ 10 พันธุ์ กข 47
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การวิเคราะห์ปริ มาณข้าวต่อไร่ โดยสุ่ มเก็บตัวอย่างพื้นที่ 2 ตารางเมตร 4 จุด เพื่อมา
คานวณปริ มาณข้าวต่อไร่ ปริ มาณผลผลิตข้าวที่ได้ต่อไร่ แสดงในตารางที่ 3 โดยนาผลที่ได้มา
ทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากรที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน ( Pair T- test ) เพื่อหา
ว่าผลผลิตที่ได้จากแปลงเคมีและแปลงแหนแดงแตกต่างกันหรื อไม่ ค่าที่ได้จากการคานวณแสดง
ในภาคผนวก

ปริ มาณข้าวต่อไร่ ของแปลงนาที่ใส่ ปุ๋ยเคมีกบั แปลงนาที่ใส่ ปุ๋ยแหนแดงจะนามา

เปรี ยบเทียบเป็ นคู่ ๆ โดยให้ตวั ควบคุมอื่นๆ คือ เมล็ดพันธุ์ วิธีการเพาะปลูก การให้น้ า การฉี ดยา
ฆ่าแมลง เหมือนกัน ผลที่ได้ในแปลงที่ใช้พนั ธุ์ขา้ ว กข 47 5 แปลง คือ แปลงที่ 1-5 (ไม่รวมแปลง
ของโครงการเพราะผลแปลงของโครงการแตกต่างกันโดยแปลงที่ ใส่ ปุ๋ยแหนแดงผลผลิ ตมากว่า
แปลงที่ใส่ ปุ๋ยเคมีถึง 443 กิโลกรัมต่อไร่ ) พบว่าในแปลงนาเคมีและแปลงนาแหนแดงปริ มาณข้าวที่
ได้ไม่แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ซึ่ งผลไปในแนวทางเดียวกันกับแปลงที่ปลูกข้าวพันธุ์
สุ พรรณบุรี 60 ที่ผลผลิตไม่แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ตำรำงที่ 3 ตารางแสดงผลปริ มาณข้าวต่อไร่ ของแปลงเคมีกบั แปลงแหนแดง
แปลงนาที่

ปริ มาณข้าวแปลงเคมี (กก.)/ไร่

ปริ มาณข้าวแปลงแหนแดง(กก.)/ไร่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

832
894
831
795
635
726
759
785
1010
848

847
880
828
788
646
742
741
797
1002
1291

ส่ วนแปลงที่ปลูกด้วยพันธุ์ขา้ ว กข 49 ไม่สามารถเปรี ยบเที ยบได้เพราะมีผูป้ ลู ก
เพียงครั วเรื อนเดี ยว (คณะผูว้ ิจยั ไม่สามารถบังคับให้เกษตรกรปลู กพืชชนิ ดใดได้ เพราะวัตถุ ดิบ
ทั้ง หมดยกเว้น แหนแดงมาจากเกษตรกร) ผลการทดลองสามารถเปรี ย บเที ย บกับ แปลงของ
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เกษตรกรครั วเรื อนนั้นได้ถ้าปลู กในรอบหน้าในปี 2557 แต่จากผลในปี นี้ ผ ลผลิ ตแปลงทั้ง สอง
ใกล้เคียงกันมาก คือประมาณ 1 ตันต่อไร่
แปลงทดลองของโครงการเป็ นแปลงที่เอาใจใส่ มากเพราะไม่มีการเติมสารกาจัด
วัชพืชใช้คนถอน (ค่าถอนหญ้าประมาณ 1600 บาท/ไร่ ) ซึ่ งน่าจะต่างจากแปลงอื่น ๆ ที่มีการให้สาร
กาจัดวัชพืช ผลผลิตจึงแตกต่างกันมากแม้วา่ เป็ นแปลงเดียวกันและแบ่งพื้นที่มาประมาณ 1 ไร่ เพื่อ
ปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยจากแหนแดง เกษตรกรที่ช่วยเพาะปลูกในแปลงทดลองของโครงการกล่าวว่าปี นี้
ฝนฟ้ าผิดปกติทาให้ผลผลิตต่า (แต่แปลงแหนแดงกับได้ผลผลิตดีกว่ามาก)
3. กำรยอมรับแหนแดงเป็ นปุ๋ ยชี วภำพ
จากการสอบถามเกษตรกร พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั ไม่เชื่ อมัน่ ที่จะใช้ปุ๋ยจาก
แหนแดงเพียงอย่างเดียว เพราะถึงแม้จะเห็นผลจากการผลิตว่าไม่แตกต่าง เกษตรกรทั้งหมดสนใจ
ที่ จะใส่ ปุ๋ ยแหนแดงแต่ย งั ต้องการใส่ ปุ๋ ยเคมี ด้วย บางครัวเรื อนสนใจจะปลูกเองโดยลดปริ มาณ
ปุ๋ ยเคมีลง (ผูว้ ิจยั ไม่มนั่ ใจว่าเกษตรกรบางส่ วนมีการเติมปุ๋ ยเคมีเข้าไปหรื อไม่ แต่มีหนึ่ งครัวเรื อนที่
มัน่ ใจว่าไม่มีการเติมปุ๋ ยเคมี อย่างแน่ นอนคือแปลงที่ 1 สังเกตจากความสนใจในการเพาะปลูก
ความพยายามในการเพาะเลี้ ยงแหนแดง ถ่ายรู ปแปลงนาและแหนแดงที่เจริ ญเติบโตเก็บไว้ให้ แต่
อาจเป็ นเพราะความเป็ นผูน้ าชุ มชนจึ งยอมรั บสิ่ งใหม่ ๆ ได้ง่ายกว่า ส่ วนแปลงอื่น ๆ ลักษณะไม่
กระตือรื อร้ น ไม่สนใจ ต้องคอยสอบถาม นับจานวนกอ และเก็บเกี่ยวเอง ส่ วนแปลงนาทดลอง
ของโครงการ เกษตรกรที่เป็ นเจ้าของแปลงนาได้ทราบข้อมูลผลผลิตต่อไร่ มีความสนใจมากขึ้นจาก
เดิมที่เคยสบประมาทไว้วา่ ผลผลิตคงไม่เกิน 500 กิ โลกรัมต่อไร่ แต่เมื่อทราบปริ มาณข้าวที่ได้จาก
การเกี่ยวข้าวของผูเ้ กี่ยว มัน่ ใจว่าเกี่ยวมาไม่ผิดพลาด (ผูเ้ กี่ยวข้าวให้มียศนาวาตรี เป็ นลูกเขยเจ้าของ
แปลง ซึ่ งเดิมก็ไม่เชื่ อเช่ นกัน) เพราะเกี่ยวข้าวในพื้นที่ที่กาหนดอย่างถูกต้องจากทั้งสองแปลงและ
แบกมาจากแปลงเอง ระหว่างแบกมาพบว่าต้นข้าวจากแหนแดงหนักกว่าต้นข้าวจากปุ๋ ยเคมีมาก คิด
ว่าความชื้นคงสู งเลยหนัก จากที่เคยไม่เชื่ อว่าแหนแดงจะทาให้ผลผลิตข้าวได้ผลดี ขณะนี้ เปลี่ยนใจ
มาเชื่ อเนื่ องจากแปลงนี้ ไม่มีการเติมปุ๋ ยเคมีใด ๆ ทั้งสิ้ น ดังนั้นผูเ้ กี่ ยวข้าวท่านนี้ จึงตั้งใจจะใช้แหน
แดงในนาข้าวที่จะปลูกรับประทานเองเพราะปลอดภัยจากสารพิษและผลผลิ ตดี แต่เจ้าของแปลง
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ทดลองของโครงการบอกกับผูว้ ิจยั ว่า แหนหายากและยุง่ ยากในการเพาะเลี้ยงให้เพียงพอต่อการใช้
ถ้าผลผลิตไม่ต่างกันมากคงจะใช้ปุ๋ยเคมี เพราะเกษตรกรท่านนี้มีแปลงนาถึง 80 กว่าไร่
แปลงนาที่ 5 ผูว้ จิ ยั ตั้งใจจะปรับดินให้เป็ นกรดลดลง เพราะเขาเสี ยสละแปลงที่ใช้ทดลองถึง
9 ไร่ มาแบ่งเป็ น 2 แปลง เพราะแปลงนาบริ เวณนี้ มีขนาดใหญ่ แปลงนี้ เล็กที่สุดของครัวเรื อนนี้ และ
ผลผลิตเขาได้ต่ ากว่าที่เคยได้มาเนื่ องจากดิ นเป็ นกรดมาก ผลผลิ ตทั้งแปลงเคมีและแปลงที่ใส่ แหน
แดงใกล้เคียงกันแต่เมื่อมาดูผลผลิตพบว่าข้าวเปลือกส่ วนใหญ่ไม่มีเมล็ดด้านในหรื อเมล็ดลีบ ทั้งที่
เมื่อนามาชัง่ น้ าหนักมีปริ มาณสู งแต่ส่วนใหญ่เป็ นเปลือกข้าว ซึ่ งโครงการไม่สามารถแยกเปลือกข้าว
ได้หมดเนื่องจากมีปริ มาณมาก เมื่อมาศึกษาคุณสมบัติของดินพบว่า หลังจากดูผลผลิตทุกครัวเรื อน
แล้วแปลงที่ 5 ต้องได้รับความช่ วยเหลื ออย่างเร่ งด่ วน ซึ่ งได้แจ้งให้เกษตรกรทราบแล้วว่าต้อง
ปรับปรุ งดินก่อนปลูกรอบถัดไป
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บทที่ 5
สรุป
ส่ วนที่ 1 กำรวำงแผนและวิเครำะห์ ปัญหำแบบมีส่วนร่ วม
การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรอบรมความรู ้เรื่ องประโยชน์ของแหนแดงกับข้าวได้ติดต่อ
ผูน้ าชุ ม ชนผ่า นทางนัก ศึ ก ษา เก็ บ ข้อมู ล ส่ วนตัวและข้อมู ล เพาะปลู ก พบว่า เกษตรกรปลู ก ข้า ว
ทั้งหมด 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธ์ กข 47 จานวน 6 แปลง (รวมแปลงทดลองของงานวิจยั ) คือ
แปลงที่ 1-5 และแปลงทดลองที่ 10 พันธุ์สุพรรณ 60 จานวน 3 แปลง คือ แปลงที่ 6-8 และพันธุ์
กข 49 จานวน 1 แปลง คือแปลงที่ 9 ปุ๋ ยที่ใส่ มีสูตร 16 -20-0 ใส่ ในทุกแปลงทดลอง ปริ มาณ 2550 กิโลกรัมต่อไร่ และบางแปลงเพิ่มปุ๋ ยสู ตร 46-0-0 ประมาณ 25 กิโลกรัมต่อไร่
การใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ 750 บาทต่อไร่

ค่าใช้จ่ายนา

เกษตรกรปลูกข้าวได้ประมาณ 800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่

โดยเมื่อเก็บเกี่ยวจะนาไปขายเลยที่ความชื้นประมาณ 24 %
ควรตั้งงบประมาณสาหรับศึกษาดูงานเพื่อเรี ยนรู้จากผูม้ ีประสบการณ์ตรง เกษตรกรที่ยงั
ไม่มีประสบการณ์จะเห็นตัวอย่างและผลผลิตที่ได้รับ
การเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อใช้เป็ นปุ๋ ยชีวภาพ โครงการจัดเตรี ยมแหนแดงและปุ๋ ยอินทรี ย ์
ให้กบั เกษตรกรเพื่อเพาะเลี้ยงแหนแดง
ผลการวิเคราะห์ตวั อย่างดินของเกษตรกร สภาพดินในที่นาของเกษตรกรในโครงการมีค่า
pH เฉลี่ย สู งกว่า 4.5 จานวน 90% และมี pH ต่ากว่า 4.5 จานวน 1 แปลง เปอร์ เซ็นต์อินทรี ยวัตถุ
ในนาข้าวพบว่าแปลงทั้งหมด (ยกเว้นแปลงของโครงการวิจยั แปลงที่ 10) มีเปอร์ เซนต์อินทรี ยวัตถุ
ต่ า คืออยู่ในช่ วง 0.5-1.5% ทาให้ธาตุอาหารในดิ นเพิ่มได้น้อยมี ดังนั้นแปลงทั้งหมดต้องใส่ ปุ๋ย
ไนโตรเจน 18 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ใช้ปุ๋ยแหนแดงปริ มาณ 150 กิ โลกรัมต่อไร่ และปุ๋ ยคอก 20
กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อเป็ นอาหารให้กบั แหนแดงในวันที่ 20 หลังจากหว่านข้าวและปล่อยน้ าลงในนา
สู งประมาณ 5-10 เซนติเมตร ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ส่ วนปริ มาณฟอสฟอรัสมากกว่า 10 mg/kg (ppm)
และโพแทสเซี ยมมากกว่า 80 mg/kg (ppm) ซึ่ งเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของข้าว ดังนั้นไม่ตอ้ งใส่
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เพิ่ม กาหนดให้เกษตรกรใส่ ปุ๋ยแหนแดงในวันที่ 20 ของการหว่านเมล็ดข้าวและปล่ อยน้ าให้มี
ระดับประมาณ 5 เซนติเมตรเป็ นเวลา 1 สัปดาห์

ส่ วนที่ 2. กำรดำเนินกำรวิจัยปฏิบัติ
กำรเรียนรู้ กำรเพำะเลีย้ งแหนแดง
ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงแหนแดง เกษตรกรได้รับความรู ้ คือ ไม่ควรเลี้ยงแหนแดงร่ วมในบ่อ
เลี้ยงปลาได้ เพราะแหนแดงจะถูกปลากินหมด แหนแดงโตไม่ทนั ปลากินและปลาชอบกินแหนแดง
มากกว่าแหนเขียว แหนแดงเจริ ญเติบโตช้ากว่าแหนเขียว และในน้ าที่เกือบแห้งแหนแดงจะเจริ ญ
ได้ดีกว่าและค่อย ๆ ไล่ที่แหนเขียว แหนแดงกับแหนเขียวต่างกัน และผลที่ได้ต่างกัน เพราะแหน
เขียวที่มีชีวิตอยู่จะดูดแร่ ธาตุต่าง ๆ เช่ น ไนโตรเจนจากน้ า แย่งสารอาหารในข้าว มากกว่าจะสร้ าง
สารอาหารเพราะแหนเขี ยวเป็ นพืชน้ า ชนิ ดหนึ่ ง ต่างจากแหนแดงที่ มีสาหร่ า ยตรึ งไนโตรเจนได้
แหนแดงจะไม่แย่งไนโตรเจนจากข้าวเพราะตรึ งเองได้ แต่ไม่วา่ แหนเขียวหรื อแดงเมื่อตายไปจะ
กลายเป็ นปุ๋ ยพืชสดให้กบั พืชได้ เลี้ยงแหนแดงให้เจริ ญดีควรเลี้ยงในบ่อที่มีน้ าน้อย เพราะแหนจะ
เจริ ญไปตามพื้นดินที่ช้ื นได้ดีกว่าแหนเขียว เมื่อฝนตกหนัก แหนแดงจะจมและตายถ้าไม่รีบใช้อาจ
ปล่ อยที่ ไ ว้ใ ห้ เจริ ญใหม่ แต่ ถ้า ใกล้ระยะเวลาที่ ใ ช้ใ ส่ ใ นนาควรช้อ นขึ้ น มาเก็ บ ไว้ก่ อ น ห้ า มใส่
ผงซักฟอกเป็ นช้อน ๆ ลงไปในบ่อน้ าขนาดเล็กที่เลี้ยงแหนแดงทาให้แหนแดงตาย แหนแดงชอบ
น้ ามูลสุ กรมากกว่าปุ๋ ยคอก
กำรเก็บตัวอย่ ำงดิน และผลของดินหลังกำรเพำะปลูก
กระบวนการนี้ เกษตรกรได้เรี ยนรู ้ วิธีเก็ บตัวอย่า งดิ นที่ ถู กวิธี ส่ วนผลการวิเคราะห์ ดิน
เกษตรกรทราบคุ ณสมบัติของดิ นของแปลงนาตนเองและจะปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงหรื อไม่ข้ ึนกับ
เกษตรกร ยกเว้นแปลงนาที่ 5 ที่เป็ นกรดจัด ทางโครงการจะช่ วยสนับสนุ นปูนขาวเพื่อใช้ในการ
ปรับสภาพดิน
แปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีมีอินทรี ยวัตถุอยูใ่ นเกณฑ์ต่า คือช่วง 0.5-1.5% จานวน 50% ส่ วนแปลง
ที่ใช้ปุ๋ยแหนแดง อินทรี ยวัตถุอยูใ่ นเกณฑ์ต่า จานวน 20 % คือแปลงที่ 7 และ 8 ต้องใช้แหนแดง 150
กิโลกรัมต่อไร่ ส่ วนแปลงอื่น ๆ เพาะปลูกรอบหน้าใช้แหนแดง 100 กิโลกรัมต่อไร่
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ปริ มาณฟอสฟอรัสในดิ นหลังปลูกข้าวของแปลงเคมีและแปลงแหนแดง ในแปลงที่ใช้
ปุ๋ ยเคมีประมาณ 60% คือ แปลงที่ 1,2,4,5,6 และแปลงที่ 10 มีปริ มาณฟอสฟอรัสอยูใ่ นเกณฑ์ต่าคือ
น้อยกว่า 15 ppm ซึ่ งไม่ เพียงพอต่อการเจริ ญเติ บโตของพืช ส่ วนในแปลงที่ ใช้ปุ๋ยแหนแดง
ประมาณ 40%

คือแปลงที่ 2,5,6 และ 9 มีปริ มาณฟอสฟอรัสอยู่ในเกณฑ์ต่ า ดังนั้นระหว่างการ

เพาะปลูกต้องเติมปุ๋ ยมูลไก่ที่หมักแล้วเพื่อเพิ่มปริ มาณฟอสฟอรัส
ในแปลงทดลองที่ 5 ทั้งแปลงเคมี และแปลงแหนแดง มีปริ มาณโพแทสเซี ยมปานกลาง
ต้องการธาตุ อาหารเพื่ อรั ก ษาความอุ ดมสมบู รณ์ แต่ ใ นแปลงที่ 5 ต้องเติ ม ปุ๋ ยมู ล ไก่ หมัก ซึ่ ง มี
โพแทสเซี ยมเป็ นองค์ประกอบดังนั้นจึงไม่ตอ้ งเติมปุ๋ ยอื่นเพิ่มในการปลูกรอบถัดไป ส่ วนปริ มาณ
แคลเซี ยมทุกแปลงมีเพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าว ปริ มาณแคลเซี ยม
ผลของแหนแดงต่ อปริมำณและคุณภำพข้ ำว
ผลการวิเคราะห์ขา้ ว ผลของแหนแดงต่อข้าวที่เกษตรกรเรี ยนรู้ คือ แหนแดงทาให้ตน้ ข้าว
เขียวสดและต้นข้าวสู งกว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมี ข้าวจากแปลงแหนแดงจะแก่ชา้ กว่า โดยต้นข้าวจาก
แปลงแหนแดงยังเขียวอยูต่ น้ ไม่ลม้ จนถึงระยะเก็บเกี่ยว เกษตรกรสรุ ปว่าข้าวในแปลงที่ปลูกโดยใช้
แหนแดงแตกกอมากกว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมี
การวิเคราะห์คุณภาพของข้าวในด้านขนาดข้าว (ตามสายพันธุ์) ขนาดของข้าวไม่แตกต่าง
กันระหว่างแปลงแหนแดงและแปลงเคมี วัดขนาดข้าวเฉลี่ย 20 เมล็ดมีขนาดตามมาตรฐานของสาย
พันธุ์น้ นั ๆ
การวิเคราะห์ปริ มาณข้าวต่อไร่ โดยสุ่ มเก็บตัวอย่างพื้นที่ 2 ตารางเมตร 4 จุด เพื่อมา
คานวณปริ มาณข้าวต่อไร่ ผลการคานวณทางสถิ ติโดยใช้ทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของ
สองประชากรที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน( Pair T- test ) ผลที่ได้ในแปลงที่ใช้พนั ธุ์ขา้ ว กข 47 5 แปลง
คือ แปลงที่ 1-5 (ไม่รวมแปลงของโครงการเพราะผลแปลงของโครงการแตกต่างกันโดยแปลงที่ใส่
ปุ๋ ยแหนแดงผลผลิตมากว่าแปลงที่ใส่ ปุ๋ยเคมีถึง 443 กิโลกรัมต่อไร่ ) พบว่าที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95
% ปริ มาณข้าวที่ได้จากแปลงเคมีและแปลงแหนแดงไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งผลไปใน
แนวทางเดียวกันกับแปลงที่ปลูกข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 60 ที่ผลผลิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ส่ วนแปลงที่ปลูกด้วยพันธุ์ขา้ ว กข 49 ไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้เพราะมีผู ้
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ปลูกเพียงครัวเรื อนเดียว แต่ผลผลิตของครัวเรื อนนี้ ใกล้เคียงกันมากระหว่างแปลงที่ใส่ ปุ๋ยเคมีและ
ปุ๋ ยแหนแดง
กำรยอมรับแหนแดงเป็ นปุ๋ ยชี วภำพ
จากการสอบถามเกษตรกร พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั ไม่เชื่ อมัน่ ที่จะใช้ปุ๋ยจากแหนแดง
เพียงอย่างเดียว เพราะถึงแม้จะเห็นผลจากการผลิตว่าไม่แตกต่าง เกษตรกรสนใจจะใช้ปุ๋ยแหนแดง
ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีโดยอาจจะลดปุ๋ ยเคมีลง
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ตำรำงที่ 4 คุณสมบัติของดินในแปลงปุ๋ ยเคมีและแปลงปุ๋ ยแหนแดงหลังการเพาะปลูก
แปลง pH
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อินทรี ยสาร ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม
(OM%)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)

ไนโตรเจน
ทั้งหมด(%)

เคมี แหน เคมี แหน เคมี แหน เคมี

แหน เคมี

แหน เคมี

แหน

4.6
4.4
4.9
4.8
3.8
4.5
4.5
5.6
4.6
5.6

234
108
143
234
67
255
169
185
211
120

3457
1873
3825
3267
6161
2451
2134
1980
2034
3026

0.18
0.117
0.088
0.11
0.078
0.067
0.072
0.059
0.11
0.19

5.3
4.4
4.9
5.4
4.1
4.7
4.8
5.6
4.8
5.8

2.63
2.78
1.2
1.1
0.83
0.89
1.32
1.2
0.92
3.44

3.60
2.33
1.75
2.12
1.55
1.34
1.44
1.18
2.13
3.79

12
7
23
12
4
10
18
29
19
13

25
5
35
25
4
12
17
25
13
21

180
186
136
180
63
120
155
173
109
91

2881
2094
2214
2671
2360
2873
1728
2045
1783
2785

0.132
0.139
0.06
0.06
0.042
0.045
0.066
0.06
0.046
0.172
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ผลวิเครำะห์ ทำงสถิติ
การวิเคราะห์ทางสถิติใช้การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ 2 ตัวอย่าง (Simple Pair T-test)
จากการใช้ปุ๋ยแหนแดงและใช้ปุ๋ยเคมี
ข้าวพันธุ์ กข 47 แปลงที่ 1-5
แปลงนาที่

พันธุ์ขา้ ว

1
2
3
4
5

กข 47
กข 47
กข 47
กข 47
กข 47

ปริ มาณข้าวแปลงเคมี
(กก.)/ไร่
832
894
831
795
635

ปริ มาณข้าวแปลงแหนแดง
(กก.)/ไร่
847
880
828
788
646
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ข้าวพันธุ์ สุ พรรณบุรี 60 แปลงที่ 6-8
แปลงนาที่

พันธุ์ขา้ ว

6
7
8

สุ พรรณบุรี 60
สุ พรรณบุรี 60
สุ พรรณบุรี 60

ปริ มาณข้าวแปลงเคมี
(กก.)/ไร่
726
759
785

ปริ มาณข้าวแปลงแหนแดง
(กก.)/ไร่
742
741
797

