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บทคดัย่อ  
 

โครงการวิจยัการเรียนรู้แบบบูรณาการของเกษตรกร เร่ืองการเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของ
ขา้วจากปุ๋ยแหนแดงและปุ๋ยเคมี วตัถุประสงค์เพื่อ  ศึกษากระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการกบั
เกษตรกร และใหเ้กษตรกรศึกษาและเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพขา้วท่ีไดจ้ากนาท่ีใส่ปุ๋ยเคมีกบันาท่ีใส่
ปุ๋ยแหนแดงดว้ยตนเอง  วิธีการทดลอง แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ การวางแผนและวิเคราะห์ร่วมกนัก่อนการ
ทดลอง  การด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการ และการยอมรับแหนแดงเป็นปุ๋ยชีวภาพของเกษตรกร  โดยมีขอบเขต
งานวจิยักบัเกษตรกร 9 ครัวเรือน  ในเขตอ าเภอบางซา้ย กบัเขตอ าเภอผกัไห่  ท่ีปลูกขา้ว 3 สายพนัธ์ุ คือพนัธ์ุ  
กข 47  กข 49  และ สุพรรณบุรี 60    คณะวิจยัสนบัสนุนแหนแดงให้เกษตรกรและวิเคราะห์คุณสมบติัของ
ดินก่อนปลูกและหลงัปลูก 
   เกษตรกรไดว้างแผนการเพาะปลูกโดยแบ่งแปลงนาเป็น 2 ส่วน เพื่อใชปุ๋้ยแหนแดงและปุ๋ยเคมี เม่ือ
ตรวจคุณสมบติัของดินตอ้งใช้แหนแดงอตัรา 500  กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ในวนัท่ี 20 หลงัจากหว่านและ
ปล่อยน ้ าสูงประมาณ 5 เซนติเมตร  วิเคราะห์คุณภาพขา้วโดยวิธีวดัขนาดขา้ว พบว่าขนาดขา้วแปลงท่ีใช้
ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยแหนแดงไม่แตกต่างกนั  ส่วนผลผลิตขา้วใชว้เิคราะห์สถิติเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตขา้วเป็น
คู่ ๆ อยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั  (Simple Pair T-test) พบวา่ท่ีความเช่ือมัน่ 95% ผลผลิตของขา้วท่ีไดจ้ากแปลง
ท่ีใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ยแหนแดงไม่แตกต่างกนั  
 เกษตรกรไดเ้รียนรู้ วิธีเก็บตวัอยา่งดิน วิธีการเพาะเล้ียงแหนแดง  ผลของแหนแดงของคุณภาพและ
ผลผลิตของขา้ว  ส่วนการยอมรับแหนแดงของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรยอมรับว่าแหนแดงท าให้ขา้วมี
ผลผลิตไม่แตกต่างจากเดิม แต่แหนแดงยุง่ยากในการเพาะเล้ียงและตอ้งใชป้ริมาณมาก  เกษตรกรสนใจใช้
แหนแดงถา้ใชร่้วมกบัปุ๋ยเคมี โดยอาจจะลดปริมาณปุ๋ยเคมีลง 
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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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กติตกิรรมประกาศ 
 

  
โครงการวจิยัการศึกษาเชิงบูรณาการของเกษตรกร  ในเร่ืองการเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของ

ขา้วท่ีไดจ้ากปุ๋ยแหนแดงและปุ๋ยเคมี  เน้นการศึกษาหาขอ้มูลด้วยตวัเกษตรกรเอง  ทางคณะผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไป
เก่ียวขอ้งนอ้ยมาก คือเฉพาะในส่วนของปุ๋ยแหนแดง  ความรู้ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดเกิดจากการปฏิบติัจริง  ซ่ึงเม่ือ
เกษตรกรไดรั้บความรู้แลว้จะเลือกไปใชห้รือไม่เลือกใชข้ึ้นกบัเกษตรกรเอง 
 งานวจิยัน้ีเกษตรกรทั้งหมดยอมรับวา่ผลผลิตขา้วท่ีไดรั้บจากปุ๋ยแหนแดงไม่แตกต่างจากปุ๋ยเคมี แต่
มีเง่ือนไขท่ีมากกว่าผลผลิตคือ ความสะดวกสบายในการใช้ปุ๋ย การเพาะเล้ียงแหนแดงท่ีข้ึนกับการ
เจริญเติบโตและสภาพอากาศ  โครงการวจิยัน้ีเป็นโครงการวจิยัต่อเน่ืองดงันั้นปุ๋ยจากแหนแดงท่ีเกษตรกรได้
เพาะเล้ียงไวใ้นขณะน้ีอาจยงัไม่เพียงพอต่อการใช ้ แต่ในอนาคตแหนแดงอาจมีมากพอโดยไม่ตอ้งพึ่งพาจาก
แหล่งอ่ืน ๆ  ในตอนนั้นอาจเห็นอะไรใหม่ ๆท่ีเกิดข้ึนไดใ้นชุมชนแห่งน้ี 
 งานวิจยัน้ีจะส าเร็จมิไดเ้ลย ถา้ไม่ไดรั้บทุนสนบัสนุนงานวิจยัจากคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ตอ้ง
ขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี 
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บทที ่1  

บทน ำ 

ปัญหำและทีม่ำของงำนวจิัย 

การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการหมายถึงการเรียนรู้ในลกัษณะองคร์วม  ดว้ยรูปแบบ

วิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการจดัการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้จาก

ธรรมชาติ จากการปฏิบติัจริง (สิริพชัร์ ,2546)  จากความหมายท่ีกล่าวมาในการวิจยัน้ีสรุปวา่  การ

จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัเกษตรกร  หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกนั เป็นการเรียนรู้จากผลการ

ปฏิบติัจริงของเกษตรกร  ให้เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเป็นผูเ้ผยแพร่ความรู้ให้กบักลุ่มเกษตรกร

ดว้ยกนั  

 ในการปลูกขา้ว  ปัญหาท่ีเกษตรกรจะเผชิญตลอดมาคือ ปัญหาราคาปุ๋ยเคมีและสารก าจดั

แมลง มีราคาสูงข้ึนตามราคาขา้วท่ีเพิ่มข้ึน  ถึงแมภ้าครัฐจะมีนโยบายท่ีส าคญัคือ การรณรงค์ให้

เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงผลิตสารก าจัดแมลงท่ีผลิตเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็น

ประโยชน์ต่อดินอย่างย ัง่ยืน แต่ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะให้เกษตรกรทั้งประเทศหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ 

เพราะค่านิยมการใชปุ๋้ยเคมีฝังแน่นในเกษตรกรไทยมายาวนานกวา่ 50 ปี และการใชปุ๋้ยเคมีก็มีความ

สะดวกสบายเห็นผลไดเ้ร็วกวา่ แต่ปัญหาของปุ๋ยเคมีท่ีตามมาคือ การใชปุ๋้ยเคมีในปริมาณมาก  เป็น

เวลานานมีผลต่อคุณสมบติัของดิน  เช่น การใชปุ๋้ยโซเดียมไนเตรทนานๆ  อนุมูลไนเตรทถูกพืชดูด

ไปใช้ประโยชน์ ส่วนโซเดียมจะสะสมอยู่ในดิน ท าให้โซเดียมท าปฏิกิริยากับกรดคาร์บอนิค 

(H2CO3) เกิดเป็นสารประกอบโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) เป็นผลท าให้ ดินแข็ง และแน่นทึบ ท า

ใหอ้ากาศและน ้าในดินมีปริมาณนอ้ยเกินไป ไม่เพียงพอต่อกระบวนการต่าง ๆ ส าหรับกิจกรรมของ

จุลินทรียดิ์นได ้นอกจากน้ี การใช้ปุ๋ยเคมีทีมีฤทธ์ิเป็นกรด เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตในอตัราสูง 

ท าให้ดินเป็นกรดมากข้ึน (เกษมศรี, 2541)  เม่ือดินเสียสภาพ พืชไม่สามารถดูดอินทรียส์ารจากดิน

ไปใช้  จึงต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มข้ึนเพื่อให้ได้ผลผลิตเท่าเดิม ท าให้เกษตรกรต้องรับภาระมากข้ึน  

เกษตรกรส่วนใหญ่ทราบถึงขอ้ดีของปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยชีวภาพแต่ยงัติดในดา้นความยุ่งยากในการ
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ท าและไม่มัน่ใจกบัผลผลิตท่ีไดรั้บ  จึงเลือกท่ีจะแบกรับภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงเม่ือค านวณเงินท่ี

ไดรั้บกบัเงินท่ีลงทุนไปแลว้ 

จากการสอบถามเกษตรกรในจงัหวดัอ่างทอง(มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

ประเมินโครงการเกษตรอินทรียข์องจงัหวดัอ่างทอง) พบว่าค่าใชจ่้ายท่ีใช้ในการปลูกขา้วมากกว่า

ราคาท่ีจ าหน่ายได้ ดังนั้นเกษตรกรจึงเป็นหน้ีเสมอมา ทั้งๆ ท่ีเกษตรกรเป็นหัวใจหลัก ผลิตขา้ว

ให้กับประชาชนในประเทศและในโลก  แต่เกษตรกรในประเทศก็ยงัยากจน และจนลงเร่ือยๆ  

แทจ้ริงแลว้เกษตรกรมีทางรอดคือ ตอ้งตดัสินใจเลือกท่ีจะใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละ/หรือปุ๋ยชีวภาพ รวมถึง

สารก าจดัแมลงท่ีท าเองไดง่้ายๆ ลดภาระตน้ทุนปุ๋ยและสารก าจดัแมลงท่ีราคาสูงข้ึน   

ในการวิจยัน้ีทางคณะผูว้ิจยัตดัสินใจเลือกปุ๋ยชีวภาพท่ีสามารถเพิ่มสารไนโตรเจนให้

กบัขา้วได ้โดยเลือกแหนแดง เน่ืองจาก  แหนแดงเป็นพืชแหนแดงสามารถเจริญเติบโตขยายปริมาณ

ไดร้วดเร็ว  เติบโตในท่ีมีไนโตรเจนต ่า  มีธาตุในโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยูสู่ง (3-5%) และแหน

แดงสล า ยตัว ไ ด้ ร ว ด เ ร็ ว   ใ ช้ ร ะ ย ะ เ ว ล าสั้ น ใ นก า รผ ลิ ต ปุ๋ ย ให้ กับ ข้ า ว ( อ้ า ง อิ ง จ า ก

http://www.kehakaset.com) 

  แหนแดงจะอยูร่่วมกนัแบบ symbiosis กบัสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงิน สายพนัธ์ุ  Anabaena 

azollae  ท่ีสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใช้เป็นปุ๋ยให้กับแหนแดง ท าให้แหนแดง

เจริญเติบโตรวดเร็ว  การเพาะเล้ียงสะดวกสามารถเล้ียงในนาขา้วไดเ้ลย และการควบคุมไนโตรเจน

ท าไดง่้าย โดยควบคุมปริมาณแหนแดงในนา อีกทั้งแหนแดงยงัสามารถใชเ้ป็นอาหารปลาไดด้ว้ย จึง

เหมาะท่ีจะใชใ้นระบบการเล้ียงปลาในนาขา้ว   จากการทดลองของคณะผูว้ิจยัในคร้ังก่อนเก่ียวกบั

สาหร่ายสีเขียวท่ีตรึงไนโตรเจนพบวา่ สาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงินท่ีท าการทดลองตอ้งดูแลใกลชิ้ด

และปัญหาคือการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม รวมถึงงานวิจยัจ  านวนมากแสดงให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพท่ีไม่สมบูรณ์ของการน าปุ๋ยสาหร่ายไปใชป้ระโยชน์ เช่น อานนท ์และคณะ(2540) ได้

ใช้ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงินซ่ึงผลิตจากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย ทดลองในนาขา้วแลว้ พบว่าไม่สามารถเพิ่มผลผลิตขา้วไดช้ดัเจนทั้งท่ีใช้อย่างเดียว

และใช้ร่วมกบัปุ๋ยเคมีอตัราต ่า  และการทดลองท่ีใช้ปุ๋ยชีวภาพดงักล่าวในดินนาชุดสันทรายมี pH 

7.1 ในอตัรา 10 และ 100 เท่าของอตัราแนะน า พบวา่ ท าใหผ้ลผลิตขา้วเพิ่มข้ึนจากการไม่ใส่ปุ๋ยเพียง 
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7% และ 8% ตามล าดบัซ่ึงไม่แตกต่างจากการไม่ใส่ปุ๋ยอยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05)(4)   เกษตรกรจะ

เกิดความยุ่งยากในการเล้ียงสาหร่าย   ถ้าเกษตรกรไม่เล้ียงสาหร่ายเอง  ก็จะต้องเสียเงินซ้ือปุ๋ย

สาหร่ายในทุกคร้ังท่ีเพาะปลูก  ดงันั้นคณะผูว้จิยัจึงคิดวธีิการท่ีไม่ยุง่ยากในการเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนใน

นาข้าว รวมถึงสารอินทรีย์ต่างๆ โดยท าการทดลองใช้ปุ๋ยจากแหนแดง ต้นแหนแดงจะเป็นตวั

ป้องกนัอนัตรายต่างๆใหก้บัสาหร่าย และอยูร่่วมกนัอยา่งไดป้ระโยชน์ในทุกดา้น   เกษตรกรไม่ตอ้ง

เสียเงินเพื่อซ้ือปุ๋ยจากสาหร่าย  แต่ตอ้งเล้ียงแหนแดงซ่ึงเล้ียงไดง่้ายกว่า เม่ือท าไดง่้ายและไดผ้ลดี

ส่งผลใหเ้กษตรกรอ่ืนๆ ท าตาม ท าใหเ้กษตรกรพึ่งตนเองได ้   

งานวิจยัของ อภิวรรณ จุลนิมิและคณะ(2549) เร่ือง การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของ

ขา้วเจา้หอมพนัธ์ุปทุมธานี 1 ท่ีปลูกในชุดดินสระบุรีท่ีเคยมีการใส่ปุ๋ยเคมีส าหรับขา้วอยา่งต่อเน่ือง  

สรุปวา่ ดินท่ีใส่ปุ๋ยทุกคร้ังท่ีปลูกขา้วเป็นดินท่ีมีปุ๋ยฟอสฟอรัสตกคา้งสะสมในดินมาก จนท านาคร้ัง

ใหม่จะใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสหรือไม่ใส่ก็ไดผ้ลเท่ากนั ส่วนดินเหนียวท่ีปลูกขา้วก็มีปุ๋ยโปแตสเซียมสูง

มากอยู่แลว้จนไม่ตอ้งใส่ปุ๋ยโปแตสเซียมเช่นเดียวกนั ส่วนปุ๋ยไนโตรเจนนั้นไม่พอ ดงันั้นการเล้ียง

แหนแดงในนาขา้วเพื่อเพิ่มปริมาณไนโตรเจนเพียงอย่างเดียวน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตขา้ว 

แมข้อ้มูลจะบ่งบอกวา่ปริมาณปุ๋ยฟอสฟอรัสมีเพียงพอ แต่ในการทดลองน้ีเพื่อความปลอดภยัจะเติม

ปุ๋ยฟอสฟอรัสเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของแหนแดงดว้ย 

งานวจิยัน้ีมุ่งเนน้ใหเ้กษตรกรในชุมชนศึกษาและเรียนรู้ไปดว้ยกนั  โดยเกษตรกรตอ้งลงมือ

ปฏิบติัเอง  ผลผลิตและคุณภาพของขา้วท่ีไดจ้ากการใชปุ๋้ยแหนแดงกบัปุ๋ยเคมี เกษตรกรตอ้งท าการ 

เปรียบเทียบความคุม้ค่าและตดัสินใจเลือกใชปุ๋้ยดว้ยตนเอง     เพราะแมจ้ะมีนกัวชิาการใหค้วามรู้

มากมายเก่ียวกบัประโยชน์ของแหนแดง แต่เกษตรกรยงัไม่กลา้ใชเ้พราะไม่มัน่ใจ ถา้เกษตรกรได้

ปลูกและทดลองเอง โดยโครงการจะสนบัสนุนเงินทุนบางส่วนเพื่อช่วยเหลือในการเพาะปลูก เพื่อ

เป็นหลกัประกนัวา่ แมผ้ลการทดลองไม่ไดผ้ล เกษตรกรจะไดรั้บเงินจากแรงงานท่ีลงไปแน่นอน    

ซ่ึงเป็นเงินจ านวนไม่มากเม่ือเทียบกบัผลท่ีจะไดรั้บในอนาคต ในดา้นความมัน่คงของเกษตรกรท่ีจะ

ไม่ตอ้งพึ่งพาสารเคมี ปุ๋ยเคมี แต่พึ่งพาตนเอง   ในทางทฤษฏีแลว้ ผลจากการใชแ้หนแดงในหลายๆ 

งานวจิยัท่ีผา่นมาแสดงให้เห็นวา่ไดผ้ลท่ีดีข้ึน    แต่ในการปฏิบติัจริงอาจจะไม่เป็นไปตามทฤษฏี 

เน่ืองจากมีปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งหลายดา้น  ซ่ึงในหลายงานทดลองใหเ้หตุผลในกรณีท่ีผลไม่ดี
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ตามท่ีคาดหวงัวา่ เน่ืองจากผลของดินท่ีเส่ือมสภาพอยา่งมากตอ้งฟ้ืนฟูก่อน   ดงันั้นการวจิยัน้ีจึงตอ้ง

ท าต่อเน่ือง  เพื่อให้เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการเห็นผลจริง   โดยเกษตรกรผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการ 

(ผูว้จิยัไดติ้ดต่อผูใ้หญ่บา้นในต าบลหน่ึงของอ าเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ขอเกษตรกร

เขา้ร่วมโครงการ  เน่ืองจากทางผูใ้หญ่บา้นสนใจโครงการเกษตรอินทรีย ์และผูใ้หญ่บา้นตอ้งการให้

มหาวทิยาลยัไปใหค้วามรู้กบัเกษตรกร)     จดัสรรพื้นท่ีบางส่วนท่ีท านาแบบปกติ คือใส่ปุ๋ยเคมีและ

สารก าจดัแมลงและวชัพืช เปล่ียนมาเป็นนาแบบชีวภาพ คือใชปุ๋้ยชีวภาพคือ แหนแดง ใส่ลงไปเพิ่ม

จ านวนในนา  แหนแดงนอกจากจะใหปุ๋้ยไนโตรเจนและอินทรียส์ารต่างๆแลว้ ยงัมีคุณสมบติัเป็น

สารก าจดัวชัพืช  จากการทดลองของคมสัน นครศรีและคณะ     พบวา่ การใชแ้หนแดงอตัรา 40, 80, 

160, 320 และ 640 กก./ไร่ ควบคุมวชัพืชในนาหวา่นน ้าตม เปรียบเทียบกบัการใชส้ารก าจดัวชัพืช 

การถอนวชัพืชดว้ยมือ และไม่ก าจดัวชัพืช โดยการหวา่นแหนแดงหลงัการหวา่นขา้วทนัที ใส่ปุ๋ย

ซูเปอร์ฟอสเฟตอตัรา 9 กก./ไร่ แบ่งใส่ 3 คร้ัง  คร้ังแรกรองพื้นคร้ังต่อไปห่างกนั 7 วนั และระบาย

น ้าเขา้แปลงหลงัหวา่นขา้ว 3 วนั ท าการทดลองท่ีศูนยว์จิยัขา้วปทุมธานี ระหวา่งเดือน มีนาคม-

มิถุนายน 2540 พบวา่แหนแดงเจริญเติบโตปกคลุมพื้นท่ีผวิน ้าไดใ้นเวลา 15-20 วนั และสามารถลด

น ้าหนกัวชัพืชแหง้ได ้20-80 เปอร์เซ็นต ์การเจริญปกคลุมผวิน ้าของแหนแดงไม่มีผลกระทบต่อการ

เจริญเติบโตของขา้ว การใชแ้หนแดงอตัรา 320 และ 640 กก./ไร่ ใหจ้  านวนตน้ จ านวนรวง และ

ผลผลิตขา้วมากกวา่ และแตกต่างกบัวธีิไม่ก าจดัวชัพืช  ดงันั้นการเล้ียงแหนแดงยงัไดผ้ลพลอยไดคื้อ

ป้องกนัวชัพืชและเป็นอาหารใหก้บัปลาในนาดว้ย  ส่วนสารก าจดัแมลงจะใชสู้ตรน ้าหมกัชีวภาพท่ี

ใชส้ าหรับก าจดัแมลงศตัรูพืช 

ผลผลิตขา้วท่ีไดจ้ากงานวิจยั ถา้ไดรั้บทางบวก ซ่ึงควรจะเป็นเช่นนั้น เน่ืองจากค่าใชจ่้ายจาก

การซ้ือปุ๋ยเคมีลดลง ตน้ทุนการผลิตลดลง แมจ้ะไดรั้บเงินต ่ากวา่ปลูกขา้วโดยใชปุ๋้ยเคมีในคร้ังแรกๆ 

แต่เม่ือค านวณแลว้ เช่ือมัน่วา่เกษตรกรจะมีรายรับท่ีหกัค่าใชจ่้ายแลว้มากข้ึน   และค่าใชจ่้ายท่ีลดลง 

จะเป็นตวักระตุน้ให้เกษตรกรอ่ืนๆ ท่ียงัเลือกใชปุ๋้ยเคมีอยู ่หนักลบัมาพิจารณาใชปุ๋้ยชีวภาพจาก

แหนแดงเพื่อลดค่าใชจ่้ายและเพิ่มรายได ้ ใหเ้กษตรพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและยาวนาน 
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วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจิัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัเกษตรกร 

2. เพื่อใหเ้กษตรกรศึกษาและเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพขา้วท่ีไดจ้ากนาท่ีใส่ปุ๋ยเคมี

กบันาท่ีใส่ปุ๋ยแหนแดงดว้ยตนเอง 

ขอบเขตกำรทดลอง 

1. อบรมใหค้วามรู้เร่ืองประโยชน์ของแหนแดงกบันาขา้วกบัเกษตรกรในอ าเภอบางซา้ย 

2. คดัเลือกอาสาสมคัรเข้าร่วมด าเนินงานเป็นเกษตรกรตน้แบบในโครงการ จ านวน  9 

ครัวเรือน โดยใชแ้ปลงนาจากอาสาสมคัร ครัวเรือนละประมาณ 1 แปลง 

3. อาสาสมคัรตอ้งใช้ปุ๋ยชีวภาพจากแหนแดงและขั้นตอนการเพาะเล้ียงตามท่ีโครงการ

ก าหนด 

4.  ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบผลผลิตท่ีไดใ้นนาท่ีใชปุ๋้ยชีวภาพแหนแดงกบัปุ๋ยเคมี 

5. จดัประชุมกลุ่มเพื่อรายงานผลการทดลองใหก้ลุ่มเกษตรกรทราบผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลำด ำเนินงำนวิจัย  2 ปี  โดยช่วงปีแรก  จดัเก็บขอ้มูล การเพาะปลูก 2 รอบต่อปี  ส่วนปีท่ี 2 

จดัเก็บขอ้มูลเฉพาะรอบแรกของการเพาะปลูก   

สถำนทีด่ ำเนินกำร แปลงนาขา้วในเขตอ าเภอบางซา้ย  อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. เกษตรกรในชุมชนไดเ้ห็นตวัอยา่งจริงจากเพื่อนเกษตรกรดว้ยกนัและสนใจปลูกขา้วโดยใช้

ปุ๋ยจากแหนแดงแทนการใชปุ๋้ยไนโตรเจนท่ีเป็นสารเคมี   

2. เกษตรกรไดท้ราบขอ้มูลการเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของขา้วท่ีได้จากการใช้ปุ๋ย

แหนแดง เป็นตวัผลกัดนัใหเ้กษตรกรเลือกท่ีจะท าการเพาะปลูกดว้ยวธีิน้ีดว้ยตนเอง 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

แหนแดง (Mosquito fern) หมายถึงพืชน ้าเล็ก ๆ พวกเฟิร์น  พบเจริญเติบโตอยูบ่นผวิน ้าท่ีมีน ้าขงั

ในเขตร้อนและอบอุ่นทัว่ไป 

สำหร่ำยสีเขียวแกมน ำ้เงิน (Blue green algae) เป็นช่ือเรียกสาหร่ายพวกโปรคาริโอต ท่ีสามารถ

สังเคราะห์ดว้ยแสงไดเ้หมือนพืชทัว่ไป 
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 บทที ่2  

เอกสำรและงำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 

แหนแดง  

 แหนแดง(Azolla pinnata R.Br.)เป็นพืชพวกเฟิร์น  ลอยบนผิวน ้ า พบทัว่ไปในแหล่งน ้ าน่ิง

และนาขา้วทัว่ไปในเขตร้อนและเขตอบอุ่น  ลกัษณะทัว่ไปของแหนแดง ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ 

คือ ล าตน้ (rhizome)  ลอยอยูเ่หนือน ้า   รากเป็นรากพิเศษ (adventitious roots)  และใบมีลกัษณะเป็น

คู่ (bilobed leaves)   ใบเกิดตามก่ิงเรียงสลบักนัไป  รากแหนจะอยู่ใตน้ ้ าหรือบนโคลนดิน  ใบมี

โพรงซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงินท่ีสามารถตรึงไนโตรเจน พวก Anabaena , Nostoc 

และ Oscillatoria สาหร่ายและแหนอยู่ร่วมกันแบบพึ่ งพาอาศยักัน  โดยสาหร่ายสามารถตรึง

ไนโตรเจนจากอากาศได้  ซ่ึงคุณสมบติัน้ีท าให้แหนแดงจึงมีศกัยภาพท่ีจะใช้เป็นปุ๋ยไนโตรเจน

ทดแทนการใชปุ๋้ยเคมี 

กำรจ ำแนกแหนแดง 

แหนแดงสามารถจ าแนกตามระบบพฤกษศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

Division Pteridophyta 

 Class Filicopsida 

  Order Saliniales 

   Family Azollaceae 

    Genus Azolla 

แหนแดงมีหลายสปีชีส์ เช่น  Azolla mexicana , A. rubra , A. filiculoides  A. microphylla , 

A. caroliniana    แหนแดงพวกน้ีมกัพบในเขตร้อนและอเมริกา  ส่วน A. pinata  พบในประเทศไทย 

ซ่ึงพบเพียงชนิดเดียวคือ Azolla pinnata var. imbricate 
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กำรตรึงก๊ำซไนโตรเจน 

สาหร่ายท่ีสามารถตรึงไนโตรเจน  ท าการตรึงไนโตรเจนบริเวณ heterocyst ของสาหร่าย  

บริเวณน้ีมีเอนไซม ์nitrogenase    เอนไซม์น้ีจะรีดิวซ์ก๊าซไนโตรเจนไปเป็นแอมโมเนีย  โดยอาศยั 

ATP และ Feridoxin ท่ีได้จากการสังเคราะห์แสง ดงันั้นการตรึงไนโตรเจนจึงเกิดเวลากลางวนั

มากกวา่กลางคืน ในเวลากลางคืน  Becking (1967) พบวา่การตรึงไนโตรเจนเวลากลางคืนต ่ากว่า

กลางวนั 20-30 % อาศยัพลงังานท่ีสะสมไวต้อนกลางวนั      Peters และ Calvert ( 1982) พบวา่แหน

แดงเจริญเติบโตโดยอาศยัไนโตรเจนจากการตรึงของสาหร่ายประมาณ 80 %  โดยสาหร่ายจะให้

ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียให้กบัแหน  แหนแดงจะสร้างเอนไซมท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการใชแ้อมโมเนีย 

เช่น glutamine synthetase, glutamate synthase และ glutamate dehydrogenase เพื่อใชส้ร้างกรดอะมิ

โนและโปรตีน  

ปัจจัยทีม่ผีลต่อกำรเจริญเติบโตของแหนแดง 

1. ธำตุอำหำร 

แหนแดงตอ้งการธาตุอาหารต่าง ๆเช่นเดียวกบัพืช  ยกเวน้ไนโตรเจนท่ีแหนไดรั้บจากสาหร่ายสี

เขียวแกมน ้ าเงินท่ีตรึงไนโตรเจนได ้  ธาตุท่ีจ  าเป็นต่อแหนแดงและมกัจะขาดคือฟอสฟอรัส เพราะ

ฟอสฟอรัสเป็นองคป์ระกอบของกรดนิวคลีอิก ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งเซลล์และการตรึงไนโตรเจน  

Yatazawa (1980) พบวา่ ถา้ฟอสฟอรัสต ่ากวา่ 0.23 % ในเน้ือเยื่อ ท าให้การเจริญเติบโตและการตรึง

ไนโตรเจนหยุดชะงกั  สังเกตได้จากใบมีสีแดงเข้ม การเจริญเติบโตลดลง ปลายรากคดงอ  ถ้า

ฟอสฟอรัสต ่าวา่ 0.37 ppm. ท าให้อตัราการตรึงไนโตรเจนและการเจริญเติบโตลดลง (สมพรและ

คณะ,2529) 

2. pH และอุณหภูมิ 

แหนแดงเจริญได้ดีช่วง pH 3.5-10  (Nickell, 1961) แต่ท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วง pH 4.5-7 ( 

Asthon,1974)   ส่วนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วง 16-30 องศาเซลเซียส (Anonymous, 1976)     

อตัราการตรึงไนโตรเจนข้ึนกบัค่า pH อุณหภูมิ โดย pH 4.5 อตัราการตรึงไนโตรเจนสูงสุดท่ี

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  ส่วนท่ี pH 6.0  อตัราการตรึงไนโตรเจนสูงสุดท่ีอุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียส   
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3.  แสง 

อตัราการเจริญเติบโตของแหนแดงจะเพิ่มสูงสุดท่ีความเขม้แสง 49,000 lux   แต่ความตอ้งการ

และความทนทานต่อความเขม้แสงข้ึนกบัชนิดของแหนแดงดว้ย 

4. ควำมเค็ม  

ถา้ความเขม้ขน้ของเกลือ NaCl เพิ่มมากข้ึนส่งผลให้แหนแดงไม่สามารถเจริญเติบโตและตายไป   

Holst ( 1977)  รายงานวา่ Azolla mexicanna มีอตัราการเจริญเติบโตลดลง 20 % ถา้ใชค้วามเขม้ขน้

ของเกลือ NaCl   4,000 ppm    

5. น ำ้ 

น ้ าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการเจริญเติบโต  แหนแดงจะเจริญเติบโตไดดี้ในน ้ าท่ีต้ืนหรือดินท่ีชุ่ม

น ้า  ส่วนมากเจริญในระดบัน ้า 15-30 เซนติเมตร    

กำรใช้แหนแดงเป็นปุ๋ ยพชืสดในนำข้ำว 

กำรเตรียมแหนแดง 

การเตรียมแหนแดงเร่ิมจากเพาะเล้ียงแหนแดงเร่ิมตน้ประมาณ 500 กรัมต่อตารางเมตรและ

เติมฟอสเฟต 2 กรัมฟอสเฟตต่อตารางเมตร  แหนแดงจะเจริญเต็มพื้นท่ีประมาณ 3-6 วนั  แหนแดง

ขยายเตม็พื้นท่ีไดแ้หนแดงสด 1.5 – 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

กำรน ำแหนแดงไปใช้ประโยชน์ในนำข้ำว 

 มี 3 วธีิหลกั ๆ คือ 

1. เล้ียงแหนแดงก่อนปักด าขา้ว โดยใหมี้น ้าในนาลึก 5-10 เซนติเมตร  หวา่นแหนแดงก่อน  

50-100 กิโลกรัมต่อไร่   เติมปุ๋ยฟอสเฟต อตัรา 3-6 กิโลกรัมฟอสเฟตต่อไร่  ดินท่ีขาดโพแทนเซียม

ให้ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอตัรา 3.5-4 กิโลกรัมโพแทสเซียมต่อไร่ในวนัท่ีใส่เช้ือแหนแดง  และใส่ปุ๋ย

ฟอสเฟตปริมาณเท่าเดิมหลงัอาย ุ7-10 วนั  แหนแดงจะเจริญในพื้นท่ีให้น ้ าหนกัสด 2-3 ตนัต่อไร่ใน 

2-3 สัปดาห์  จากนั้นระบายน ้าออก ไถกลบแหนแดงเพื่อใหเ้น่าเป่ือยแลว้จึงปักด ากลา้ขา้วต่อไป 

2. เล้ียงแหนแดงภายหลงัปักด าขา้ว  น าแหนมาเล้ียงในนา อตัรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ย 
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เช่นเดียวกบัวิธีท่ี 1 เม่ือแหนแดงขยายตวัเต็มท่ี ให้ระบายน ้ าออกแลว้ย  ่าแหนแดงลงดิน  และระบาย

น ้ ากลับมาอีกคร้ัง หรืออาจกดแหนแดงลงดินโดยไม่ต้องระบายน ้ าออกหรือปล่อยให้ตายตาม

ธรรมชาติ  การเล้ียงแหนแดงก่อนหรือพร้อมปักด าขา้วข้ึนกบัน ้าเป็นส าคญั 

3. การเล้ียงแหนแดงก่อนและหลกัปักด าขา้ว  เป็นการรวมวธีิการท่ี 1 และ 2 เขา้ดว้ยกนั วธีิน้ี 

ท าใหข้า้ว สามารถเพิ่มผลผลิตไดพ้อ กบัการใชปุ๋้ยเคมีไนโตรเจน อตัรา 9.6 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

องค์ประกอบทำงเคมขีองแหนแดง   

ตำรำงที ่1 องคป์ระกอบทางเคมีของ Azolla pinnata 

องค์ประกอบทำงเคมี % ธำตุอำหำรต่อน ำ้หนักแห้งของแหนแดง 
Ash 
Crude fat 
Crude protein 
Nitrogen 
Phosphorus 
Calcium 
Potassium 
Magnesium 
Manganese 
Iron 
Soluble sugars 
Starch 
Chlophylla  

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 

ท่ีมา: Singh (1979) 

งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 Lumpkin และ Plucknett (1981,1982)  พบวา่ มีเพียงประเทศจีนและประเทศเวียดนามท่ีมี

ประวติัและขอ้มูลเก่ียวกบัการเพาะเล้ียงแหนแดงเพื่อใชใ้นดา้นการเกษตรมายาวนาน      Rains และ 
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Talley(1979)  พบว่าแอมโมเนียไนโตรเจนถูกปล่อยจากน ้ าโดยสาหร่าย Anabaena Mexicana    

Shen และคณะ  (1980)  รายงานวา่ chinese Azolla  ปลดปล่อยสารประกอบของไนโตรเจนในน ้ า

จากการตรึงไนโตรเจนโดยสาหร่าย   ซ่ึงตรงกบั Zinnerman(1992)  ท่ีรายงานวา่ 20 เปอร์เซนตข์อง

การตรึงไนโตรเจนถูกเปล่ียนเป็นแอมโมเนียโดย A.  Mexicana     จากความสามารถในการตรึง

ไนโตรเจนและเปล่ียนเป็นแอมโมเนีย ท าให้คาดหวงัวา่ แหนแดงจะสามารถใชเ้ป็นแหล่ง biosolar-

driven system ส าหรับผลิตแอมโมเนียในอนาคต  

 ไนโตรเจนท่ีสาหร่ายตรึงไวใ้นแหนแดงจะปลดปล่อยแอมโมเนียออกมาเม่ือถูกย่อยสลาย 

(Moore 1969,Watanabe et al 1981) ซ่ึงการยอ่ยสลายจะเร็วข้ึนเม่ือแหนแดงอยูใ่นดิน (Singh 1992, 

Watanabe et al,1981)  แหนแดงถูกย่อยสลายให้ไนโตรเจนและแร่ธาตุอ่ืนๆ ระหว่างการ

เจริญเติบโตของขา้ว (Alejar 1982)  แหนแดงเป็นพืชขนาดเล็ก  อตัราส่วน C:N ratio ประมาณ 7:1 

ถึง 18:1 ท าให้เกิดการยอ่ยสลายไดง่้าย (Lumpkin และ Plucknett  1982)   Tuzimura และคณะ 

(1957) ท าการศึกษาการย่อยสลายของแหนแดง พบว่าการปลดปล่อยไนโตรเจนจะมากข้ึนถา้ย่อย

สลายแหนแดงโดยเติม green soybean ลงไปดว้ย และเขาพบวา่ สารประกอบไนโตรเจน 2 ชนิด คือ 

NH4
+ และ NO3 จะปล่อยออกมาใน 5-8 สัปดาห์ ในระบบเปิด ท่ีอุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส   

Watanabe et al (1977) รายงานวา่ 75 เปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนจะปล่อยออกมาใน 6-8 สัปดาห์  

Li(1984) พบว่าการปล่อยแอมโมเนียจะสูงสุดหลงัจากย่อยสลายไป 2-3 สัปดาห์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

Alejar (1982) ท่ีพบว่า 12 เปอร์เซ็นต์ของแอมโมเนียจะปล่อยใน 2 สัปดาห์และมากสุดท่ี 21 

เปอร์เซ็นต์หลังจากผ่านไป 12 สัปดาห์ในสภาวะท่ีมีแสง ส่วนสภาวะท่ีไม่มีแสงจะสลาย 21 

เปอร์เซ็นต์ในเวลา 10 สัปดาห์     การเพิ่มข้ึนของไนโตรเจนจากการย่อยสลายแหนแดงในขา้ว 

พบว่าแหนแดงย่อยสลายไดร้วดเร็วเม่ืออยู่ในดินมากว่าอยู่ในน ้ า (Talley และคณะ,1977) การใช้

แหนแดงสดมีรายงานวา่การยอ่ยสลายเร็วกวา่ใชแ้หนแดงแหง้ และ 75 เปอร์เซ็นตข์องไนโตรเจนจะ

ถูกปล่อยออกมาใน6-8 สัปดาห์ (Singh และ Singh 1990)   

 ผลของแหนแดงต่อนาขา้วพบวา่ท าให้ลกัษณะ คุณภาพ และผลผลิตของขา้วดีข้ึน (Moore 

1969,Lumpkin และ Plucknett 1982, Watanabe 1982)  พบวา่ จ  านวนยอด ความยาวของใบ น ้ าหนกั

สดและน ้ าหนกัแห้งของขา้ว สูงข้ึน (Lumpkin และ Plucknett 1980)  การเพาะเล้ียงแหนแดงก่อน
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เพาะปลูกขา้ว ท าใหข้า้วแตกกอเพิ่มข้ึน  จ  านวนของเมล็ดต่อรวง น ้ าหนกัรวงสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

(Singh 1979,1989) ในอียิปต(์Yanni และคณะ 1994)  ในศรีลงักาพบวา่แหนแดงท าให้เมล็ดต่อรวง

เพิ่มข้ึน 32 เปอร์เซ็นต ์(Kulasooriya และ de Silva (1977) รูปร่างเมล็ดขา้วจากการใชแ้หนแดงดีกวา่

การปลูกโดยใช้ปุ๋ยคอกอย่างเดียว (Nguyen-Cang-Tieu 1930)   การเพิ่มข้ึนของปริมาณโปรตีนใน

ขา้วพบวา่เก่ียวขอ้งกบัแหนแดงเม่ือใชเ้ป็นแหล่งปุ๋ยไนโตรเจน  (Lumpkin และ Plucknett 1982)    

ส าราญและคณะ(2542) ท าการศึกษาผลของแหนแดงในการควบคุมวชัพืช พบวา่จ านวนตน้

ขา้วต่อพื้นท่ี พบวา่วธีิการใชแ้ละไม่ใชแ้หนแดงควบคุมวชัพืชให้จ  านวนตน้ขา้วต่อพื้นท่ีแตกต่างกนั

ทางสถิติในระยะขา้วอายุ 30 และ 60 วนั โดยเฉพาะท่ี 60 วนั การใช้แหนแดงอตัรา 320 และ 640 

กก./ไร่ ให้จ  านวนตน้ขา้วมากกวา่วิธีไม่ก าจดัวชัพืช สอดคลอ้งกบัการรายงานของ Kulasooriya et 

al. (1987) ท่ีใช้แหนแดงในนาด าและนาหว่านน ้ าตมให้ปริมาณตอซังมากกว่าวิธีไม่มีแหนแดง 

แสดงให้เห็นวา่การใชแ้หนแดงในสภาพนาหวา่นน ้ าตม แหนแดงไม่ไดจ้  ากดัการเจริญเติบโตของ

ขา้ว แต่กลบัส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตดีข้ึน ทั้งน้ีเพราะขา้วไดรั้บธาตุไนโตรเจนจากแหนแดง

เพิ่มมากข้ึน (Fiore and Gutbrod, 1987 ; Lumpkin and Plucknett, 1980) จึงท าให้ขา้วมีการแตกกอ

มากกวา่ 

 จ านวนรวงขา้วพบวา่ การใชแ้หนแดงอตัราสูงควบคุมวชัพืชมีแนวโนม้ท าให้ขา้วมีจ านวน

รวงมากกวา่ ซ่ึงแตกต่างทางสถิติกบัวิธีไม่ก าจดัวชัพืช โดยเฉพาะการใชแ้หนแดงอตัรา 640 กก./ไร่ 

ท่ีให้จ  านวนรวงมากท่ีสุด คือ 171.3 รวงต่อพื้นท่ี 0.5 ตารางเมตร ขณะวิธีไม่ก าจดัวชัพืชให้จ  านวน

รวงขา้วต ่าสุด คือ 149.5 รวงต่อพื้นท่ี 0.5 ตารางเมตร ทั้งน้ีเน่ืองจากวธีิการใชแ้หนแดงควบคุมวชัพืช

ให้จ  านวนตน้ขา้วต่อพื้นท่ีมากกวา่ การทดลองเล้ียงพบวา่แหนแดงเจริญเติบโตปกคลุมพื้นท่ีผิวน ้ า

ไดใ้นเวลา 15-20 วนั และสามารถลดน ้าหนกัวชัพืชแหง้ได ้20-80เปอร์เซ็นต ์การเจริญปกคลุมผิวน ้ า

ของแหนแดงไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของขา้ว การใชแ้หนแดงอตัรา 320 และ 640 กก./ไร่ 

ใหจ้  านวนตน้ จ านวนรวง และผลผลิตขา้วมากกวา่ และแตกต่างกบัวธีิไม่ก าจดัวชัพืช 

 แหนแดงจะช่วยพฒันาตน้ขา้วและเมล็ดขา้วให้มีคุณภาพและผลผลิตเพิ่มข้ึน โดยมีรายงาน

ท่ีน่าสนใจ  Nguyen-Con-Tieu (1930)  รายงานจากเวยีดนาม  ผลผลิตขา้วท่ีไดจ้ากการทดลอง 1764,  

2500 และ 3500 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ในกลุ่มควบคุม,  กลุ่มท่ีใชปุ๋้ยคอก  และกลุ่มท่ีใช ้ปุ๋ยคอกกบั
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แหนแดง ตามล าดบั     ในประเทศจีนมีรายงานวา่ ผลผลิตขา้ว 3-3.6 ตนัต่อเฮกตาร์ก่อนใชแ้หนแดง 

แต่ในปี 1977 มีการใช้แหนแดงในอตัรา 21 ตนัต่อha ในนาขา้ว ท าให้ไดผ้ลผลิต 9 ตนัต่อเฮกตาร์     

ในเนปาล ผลผลิตข้าวเพิ่มข้ึน 17 เปอร์เซ็นต์เน่ืองจากแหนแดง (Joshy,1983)  สรุป 1,500 การ

ทดลองในจีน ช้ีให้เห็นว่าการเติมปุ๋ยคอกกบัแหนแดงท าให้ผลผลิตสูงข้ึน 600-750 กิโลกรัมต่อ

เฮกตาร์  จาก 422 การทดลองมีผลการทดลองท่ีแสดงให้เห็นการเพิ่มข้ึนของข้าวเฉล่ีย 18.6 

เปอร์เซ็นต์ ถึง 99 เปอร์เซนต์ของการทดลอง (Liu 1979)  เม่ือเม่ือใช้แหนแดง ผลผลิตขา้วใน

ประเทศไทยเพิ่มข้ึน 13-75 เปอร์เซ็นต ์เปรียบเทียบกบัตวัควบคุม (Lumpkin และ Plucknett, 1982) 

และอีกหลายๆประเทศ เช่น ฟิลลิปินส์ ไตห้วนั ศรีลงักา  แสดงใหเ้ห็นถึงการเพิ่มข้ึนของผลผลิตขา้ว

เม่ือใช้แหนแดงเป็นปุ๋ย   มีงานทดลองจ านวนมากเก่ียวกบัแหนแดง  สารอินทรียจ์ากปุ๋ยคอย หรือ 

ปุ๋ยเคมีใช้เปรียบเทียบในการค านวนผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้แหนแดงกับการใช้ปุ๋ยเคมี

ไนโตรเจน   ในเวียดนาม Nguyen-Cong-Tieu (1930) พบว่าการให้แหนแดง 900 กิโลกรัมต่อ

เฮกตาร์ท าให้ผลผลิตขา้วเพิ่มข้ึนมากกวา่ใชปุ๋้ยคอก 1800 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์  เพียงชนิดเดียว   ใน

จีน Su (1983) รายงานวา่ผลของแหนแดงสดท่ีใส่ในนาขา้ว 40 ตนัต่อเฮกตาร์มีค่าเท่ากบั 60 kg N 

จากแอมโมเนียมฟอสเฟต.  ในอินเดียการใส่ปุ๋ยแหนแดงสดในอตัรา 8-10 t/ha มีผลเท่ากบัเติมปุ๋ย

แอมโมเนียมฟอสเฟตอ 30-40 kg N/ha    Francisco และคณะ (2000)  ไดเ้ขียนบทความเก่ียวกบัการ

พฒันาใชแ้หนแดงเป็นปุ๋ยในแอฟริกา    Stefano และ Antonino (2010) ท าการศึกษาคุณสมบติัแหน

แดงเพื่อใชเ้ป็นปุ๋ยในอิตาลี ซ่ึงเขาท าการทดลองใน แทงค ์พีวีซี ระหวา่งปี 2000-2002ใน Po valley  

โดยศึกษาการเจริญเติบโต ความทนทานต่ออุณหภูมิต ่า และยาก าจดัวชัพืช พวก propanil โดยใช้

แหนแดงหลายๆสายพนัธ์ุ   ซ่ึง 3 จาก 5 สายพนัธ์ุสามารถเติบโตไดใ้นฤดูหนาว และ เพิ่มจ านวนได้

ผลผลิตประมาณ 30-40 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ของไนโตรเจน  หน่ึงในนั้นคือสายพนัธ์ุท่ีช่ือ        มิลาน

( Milan) ท่ีทนยาก าจดัวชัพืชได ้

องค์ประกอบท่ีส าคญัในแหนแดงได้แก่โปรตีน ไขมนั และเซลลูโลส แร่ธาตุ แหนแดง

ตอ้งการธาตุอาหารหลกัท่ีส าคญัไดแ้ก่ ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโปรแตสเซียม และจุลธาตุท่ีส าคญั

ได้แก่ เหล็ก และโมลิบดินัม ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของเอนไซม์ไนโตรจิเนส ในการตรึง

ไนโตรเจน แหนแดงสามารถมีชีวิตอยู่ไดต้ั้งแต่อุณหภูมิ 5 – 45องศาเซลเซียส เจริญไดดี้ท่ีสุดท่ี

อุณหภูมิ 20 – 30 องศาเซลเซียส แหนแดงจะเจริญเติบโตไดดี้ท่ีสุดท่ีมีแสงประมาณ 50 – 70 
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เปอร์เซ็นตข์องแสงสวา่ง pH ท่ีเหมาะสมท่ีแหนแดงเจริญเติบโตไดดี้ท่ีสุดคือ 4.0 – 5.5 ความลึกของ

น ้ าความลึกท่ีเหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของแหนแดงคือประมาณ 10 เซนติเมตร (นนัทกร, 

คลินิกเทคโนโลย)ี     
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 บทที ่3  

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงบูรณการของเกษตรกร  เป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ 

ซ่ึงแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ การวางแผนปฏิบติัการและวิเคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่วม  

กบัส่วนของการด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการ    ดงันั้นจึงแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานเป็น 3 ส่วน คือ  

1.  การวางแผนและวเิคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่วม 

2. การด าเนินงานวจิยัปฏิบติัการ  

3. การยอมรับแหนแดงเป็นปุ๋ยชีวภาพ 

วธิีกำรด ำเนินกำรวจิัย 

1. กำรวำงแผนและวเิครำะห์ปัญหำแบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนด าเนินงานดงัน้ี 

1.1  ประชาสัมพนัธ์ใหเ้กษตรกรเขา้ร่วมประชุมอบรมการใหค้วามรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของ

ปุ๋ยชีวภาพแหนแดงกบัขา้ว และขั้นตอนการเพาะเล้ียงแหนแดงเพื่อเป็นปุ๋ยชีวภาพ  

1.2 อบรมและขออาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการ (กรณีอาสาสมคัรมีมากกวา่ 9 ครัวเรือน ใช้

วธีิการตรวจวดัคุณภาพดิน การใชปุ๋้ยเคมี สูตรปุ๋ยเคมีและระยะเวลาการให้ปุ๋ย และชนิดของขา้วเป็น

เกณฑ์ในการพิจารณา โดยเลือกแปลงท่ีมีปริมาณธาตุอาหารและกระบวนการผลิตใกล้เคียงกนั) 

เกณฑก์ารคดัเลือกครัวเรือนเขา้โครงการตอ้งอธิบายตั้งแต่ประชุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลงั  

1.3 เก็บขอ้มูลดา้นการเพาะปลูกขา้วของเกษตรกร 

1.4  เกษตรกรเพาะเล้ียงแหนแดงเพื่อใชเ้ป็นปุ๋ยชีวภาพ 
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1.5 เก็บตวัอย่างดินจากแปลงนาท่ีเขา้ร่วมโครงการ พร้อมวิเคราะห์และแจง้คุณสมบติัดิน

ใหเ้กษตรกร  เพื่อร่วมวเิคราะห์ปริมาณปุ๋ยชีวภาพจากแหนแดง   

1.6  เกษตรกรปลูกขา้วและใส่แหนแดงตามปริมาณท่ีก าหนดร่วมกนั 

2. กำรด ำเนินงำนวจัิยปฏิบัติกำร  

2.1   เกษตรกรเพาะปลูกขา้วโดยใชแ้หนแดงเป็นปุ๋ยแทนปุ๋ยเคมี  

2.2 ส่ิงท่ีเกษตรกรเรียนรู้ 

2.2.1 วธีิการเพาะเล้ียงแหนแดง   

2.2.2  การเก็บตวัอยา่งดิน และผลของดินหลงัเพาะปลูก 

2.2.3  ผลของแหนแดงต่อปริมาณและคุณภาพขา้ว 

3. กำรยอมรับแหนแดงเป็นปุ๋ยชีวภำพ 

สถำนทีท่ ำกำรทดลอง 

หอ้งปฏิบติัการชีววทิยาประยุกต ์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยธุยา และนาขา้ว ต าบลเทพมงคล อ าเภอบางซา้ย  อ าเภอผกัไห่ จ.พระนครศรีอยธุยา

และแปลงทดลองงานวจิยั อ าเภอวิเศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 
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บทที ่4 

ผลและกำรวเิครำะห์ผลกำรทดลอง 

1. กำรวำงแผนและวเิครำะห์ปัญหำแบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนด าเนินงานดงัน้ี 

1.1  ประชำสัมพนัธ์ให้เกษตรกรเข้ำร่วมประชุมอบรม    

ประชาสัมพนัธ์ใหเ้กษตรกรเขา้ร่วมประชุม การใหค้วามรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพ

แหนแดงกับข้าว และขั้นตอนการเพาะเล้ียงแหนแดงเพื่อเป็นปุ๋ยชีวภาพ  โดยท าการติดต่อ

ประสานงานกบัผูน้ าชุมชนผ่านทางนกัศึกษาท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของโครงการน้ี เน่ืองจากนกัศึกษาท่ี

ร่วมโครงการวิจยั การส ารวจสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงินในนาขา้ว อ. พระนครศรีอยุธยาตอ้งการ

สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินท่ีสามารถตรึงไนโตรเจนจากงานวิจยัคร้ังก่อนไปใชเ้ป็นปุ๋ยในนาขา้วของ

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7  ต. เทพมงคล  ท่ีสนใจงานดา้นเกษตรอินทรีย ์ดงันั้นการติดต่อในขั้นตอนน้ีจึงไม่มี

ปัญหาเพราะมีบุคคลประสานงานท่ีใกลชิ้ดกบัผูน้ าชุมชนและท่ีส าคญักวา่นั้นคือ ผูน้ าชุมชนสนใจ

งานดา้นเกษตรอินทรียม์ากจึงไม่ไดป้ฏิเสธท่ีจะร่วมโครงการพร้อมทั้งช่วยประชาสัมพนัธ์ให้คนใน

ชุมชนมาร่วมประชุมเพื่อทราบรายละเอียดโครงการ   ในขั้นตอนน้ีถา้ผูส้นใจท าวิจยัเก่ียวกบัชุมชน

และไม่รู้จกัใครในชุมชนควรติดต่อประสานงานกบัผูน้ าชุมชนนั้น ๆ ก่อน และแสดงให้เห็นอย่าง

จริงใจวา่ท าไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นทางท่ีดีท่ีสุดในการขอความร่วมมือ 

1.2 อบรมและขออำสำสมัครเข้ำร่วมโครงกำร  

คณะผูว้ิจยัติดต่อผูใ้หญ่บา้นและประธานหมู่บา้น เพื่อจดัประชุมในความรู้เร่ืองประโยชน์

ของแหนแดงกบันาขา้วในวนัเสาร์ท่ี 15 ธันวาคม 2555 หลงัจากรับเงินงวดแรกจากมหาวิทยาลยั

ประมาณตน้เดือนธันวาคม  คณะผูว้ิจยัจึงติดต่อขอความอนุเคราะห์ให้ผูใ้หญ่จดัประชุมชักชวน

เกษตรกรท่ีสนใจเขา้ฟังความรู้เร่ืองประโยชน์จากปุ๋ยแหนแดง เพื่อให้เกษตรกรทราบประโยชน์ของ

ปุ๋ยชีวภาพแหนแดงกบัการปลูกขา้ว    หลงัจากอบรมให้ความรู้เกษตรกรแลว้  พบว่ามีเกษตรกรท่ี

สนใจเข้าร่วมโครงการเพียง 6 ครัวเรือน  เน่ืองจากส่วนใหญ่ไม่มัน่ใจท่ีจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลย  

เกษตรกรเขา้ใจว่าให้ใชปุ๋้ยเคมีควบคู่กบัปุ๋ยแหนแดง  คือใชปุ๋้ยแหนแดงเพื่อเสริมประโยชน์แต่ใช้
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ปุ๋ยเคมีเหมือนเดิม  พอทราบว่าเม่ือเขา้ร่วมโครงการห้ามใช้ปุ๋ยเคมีเลยทุกคนแทบจะไม่เขา้ร่วม

เพราะนาแต่ละแห่งมีขนาดใหญ่มาก นอ้ยท่ีสุดท่ีจะน ามาเขา้ร่วมโครงการคือ 3 ไร่ เกษตรกรจึงไม่

กลา้เส่ียง  (เน่ืองจากเกษตรกรไดรั้บเงินค่าจ าน าขา้วในราคาเกวียนละ 15000 บาท และเงินท่ีเราให้

เขาเพียงแปลงละ 6000 บาท ซ่ึงเขาประเมินแลว้วา่อาจจะขาดทุนจึงไม่กลา้เขา้ร่วมโครงการ)  ผูว้ิจยั

จึงแนะน าใหแ้บ่งแปลงนาใหเ้ล็กลงโดยกั้นนา  จึงมีผูส้นใจบา้ง  

 ผลการอบรมคร้ังน้ีท าให้เขา้ใจเกษตรกรมากข้ึนเพราะผูว้ิจยัเขา้ใจวา่เราจ่ายเงินรับประกนั

ความเส่ียงให้แลว้เกษตรกรน่าจะปลูกขา้วดว้ยความเต็มใจ เพราะไม่ตอ้งเส่ียงอะไรและไดเ้งินเพิ่ม

ข้ึนมา แต่ดว้ยความท่ีจ านวนเงินประกนันอ้ยมากเพียงแปลงละ 6,000 บาท และเกษตรกรเกรงว่า

แหนแดงไม่สามารถท าใหข้า้วไดผ้ลผลิตดีเท่าเดิมอาจจะขาดทุน แมผู้ว้จิยัจะอา้งงานวิจยัจ  านวนมาก

วา่ไดผ้ลดีก็ตาม แต่เกษตรกรก็ยงัไม่เช่ือหลงัจากเกษตรกรปรึกษากนั อาจเพราะความเกรงใจผูว้ิจยั

มาจดัอบรมแลว้ จึงยอมตกลง  6  แปลง   แต่โครงการตั้งใจจะให้ครัวเรือนเขา้ร่วมจ านวน 9 แปลง 

ดงันั้นจึงมีผูเ้สนอว่าจะน าแปลงนาเขา้ร่วมอีก 3 ครัวเรือนท่ีอ าเภอผกัไห่ เพราะแปลงนาเล็กกว่า     

เม่ือเสร็จการอบรมคณะวิจยัได้จ่ายเงินส่วนแรกส าหรับเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ ครัวเรือนละ 

3000 บาท  โดยตกลงวา่เม่ือปลูกขา้วเสร็จและเก็บตวัอยา่งไปวิเคราะห์แลว้จะจ่ายในส่วนท่ีเหลืออีก 

3000 บาท 

 

ภำพที ่1  กำรอบรมควำมให้รู้เร่ืองแหนแดงกบันำข้ำว  
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ภำพที ่2  กำรอบรมควำมให้รู้เร่ืองแหนแดงกบันำข้ำว  

1.3  เกบ็ข้อมูลด้ำนกำรเพำะปลูกของเกษตรกร 

 ขอ้มูลเกษตรกร  เกษตรกรจ านวน  2 ครัวเรือนจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  3  ครัวเรือน

จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และอีก 4 ครัวเรือนจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

 พื้นท่ีท่ีศึกษาอยูใ่นเขตต าบลเทพมงคล  อ.บางซา้ย และเขตอ าเภอผกัไห่   ซ่ึงท่ีนาต าบลเทพ

มงคล   เกษตรกรให้ขอ้มูลว่าดินบริเวณน้ีเป็นดินเปร้ียวและมีการปรับปรุงโดยการแกล้งดินตาม

แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว โดยการใช้น ้ าชะหน้าดิน (ประธานองค์การ

บริหารส่วนต าบลอธิบาย)   

 เกษตรกรปลูกขา้วทั้งหมด 3 พนัธ์ุ คือ ขา้วพนัธ์ุ กข 47  จ  านวน  6 แปลง (รวมแปลงทดลอง

ของงานวจิยั)  คือ แปลงท่ี 1-5  และแปลงทดลองท่ี 10   พนัธ์ุสุพรรณ 60 จ านวน 3 แปลง คือ แปลง

ท่ี 6-8 และพนัธ์ุ กข 49  จ  านวน  1 แปลง คือแปลงท่ี 9     ขา้วแต่ละชนิดมีลกัษณะดงัน้ี   

 พนัธ์ุ  กข 47  เป็นขา้วเจา้ไม่ไวต่อช่วงแสงอายุ 104-107  วนั (หวา่นน ้ าตม) และ 112 วนั

(ปักด า) มีลกัษณะกอตั้ง ความสูง 90-100  เซนติเมตร ล าตน้แข็งมาก ใบสีเขียว มุมใบธงกวา้งปาน

กลาง รวงยาว 30 เซนติเมตร  ค่อนข้างแน่น  คอรวงโผล่เล็กน้อย  ข้าวเปลือกสีฟาง ยาว 10.4 

มิลลิเมตร กวา้ง 2.52 มิลลิเมตร หนา 2.08  มิลลิเมตร ขา้วกลอ้งรูปร่างเรียว ยาว 7.94 มิลลิเมตร  
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กวา้ง 2.13 มิลลิเมตร  หนา 1.81  มิลลิเมตร ขา้วสารยาว 7.76 มิลลิเมตร  กวา้ง 2.05 มิลลิเมตร  หนา 

1.73  มิลลิเมตร     มีอมิโลสสูง (26.81 %)  ขา้วเม่ือหุงสุกมีลกัษณะสีขาวนวลไม่เล่ือมมนั ค่อนขา้ง

ร่วนและแขง็  ผลผลิตเฉล่ีย 793 กิโลกรัมต่อไร่   ขอ้ควรระวงั ขา้วพนัธ์ุน้ีจะอ่อนแอต่อเพล้ียกระโดด

สีน ้าตาลชนิดท่ี 5 และเพล้ียกระโดดสีน ้ าตาลจากจงัหวดันครปฐม   อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง  ไม่

ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในระดบัสูงเกินไปจะท าให้เกิดโรครุนแรง และค่อนขา้งอ่อนแอต่อเช้ือสาเหตุ

โรคไหมใ้นภาคกลาง  ไม่ทนอากาศเย็นจึงไม่ควรปลูกในช่วงปลายเดือนกนัยายนถึงตน้เดือน

พฤศจิกายน 

ลกัษณะขา้วพนัธ์ุสุพรรณ 60  เป็นขา้วเจา้ สูงประมาณ 133 เซนติเมตร  ไม่ไวต่อช่วงแสง  

อายุเก็บเก่ียว ประมาณ 120-122 วนั  ใบสีเขียวเขม้ ทรงกอตั้ง รวงแน่น ระแงถ่ี้ คอรวงสั้น เมล็ด

รูปร่างเรียว ยาว ทอ้งไข่นอ้ย  เมล็ดขา้วเปลือกสีฟาง ระยะพกัตวัของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์  เมล็ด

ขา้วเปลือก ยาวประมาณ 10.4  มิลลิเมตร    กวา้ง 2.5 และหนา 2.0 มิลลิเมตร    เมล็ดขา้วกลอ้ง ยาว 

7.5  มิลลิเมตร   กวา้ง 2.2  มิลลิเมตร และหนา 1.8 มิลลิเมตรปริมาณอมิโลส 23 -25 % คุณภาพขา้ว

สุก ร่วน นุ่ม  ผลผลิต ประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่         ลกัษณะเด่น  ผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ด ดี  

คุณภาพการสีดี  ตอบสนองต่อปุ๋ยสูง  ตา้นทานโรคใบสีส้ม และโรคไหม้  ตา้นทานเพล้ียกระโดดสี

น ้าตาล เพล้ียจกัจัน่สีเขียว  ขอ้ควรระวงั ไม่ตา้นทานโรคใบจุดสีน ้าตาล และโรคกาบใบแหง้ 

 ลกัษณะขา้วพนัธ์ุ กข49 ขา้วพนัธ์ุน้ีเป็นขา้วเจา้สายพนัธ์ุผสม ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุการเก็บ

เก่ียวสั้นเพียง 102-107 วนั   ขนาดเมล็ดขา้วเปลือกยาว 10.44 มม. กวา้ง 2.65 มม. หนา 2.10 มม. 

ขนาดเมล็ดขา้วกลอ้ง ยาว8.08 มม. กวา้ง 2.21 มม. หนา 1.83 มม.  จดัเป็นขา้วคุณภาพสูงท่ีสามารถ

ผลิตเป็นขา้วสาร 100% ชั้น 1 เน่ืองจากมีอตัราส่วนของเมล็ดท่ีหกันอ้ยมาก   มีคุณสมบติัเด่นในเร่ือง

การตา้นเพล้ียกระโดดสีน ้ าตาลชนิดใหม่ท่ีกลายพนัธ์ุจากสภาวะโลกร้อน ขา้วไทยพนัธ์ุน้ีเป็นขา้ว

ตา้นเพล้ียกระโดดท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบนั ตา้นทานต่อเพล้ียกระโดดสีน ้าตาลชนิดท่ีกลายพนัธ์ุน้ีได ้และ

ล าตน้ของขา้วพนัธ์ุน้ีจะมีความแขง็แรงมาก ไม่มีปัญหาตน้หกัลม้เม่ือเจอแรงลมแรงเหมือนขา้วพนัธ์ุ

อ่ืน ขณะท่ีผลผลิตต่อไร่สูงสุดท่ีเคยท าไดใ้นสภาพนาท่ีเหมาะสมและภายใตว้ิธีการปลูกท่ีถูกตอ้งคือ 

939 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเฉล่ีย 733 กิโลกรัมต่อไร่  

 ปุ๋ยท่ีใส่แตกต่างกนัในระยะเวลาท่ีใส่ แต่หลกั ๆ จะใส่ปุ๋ยสูตร 16 -20-0  ใส่ในทุกแปลง

ทดลอง ปริมาณ 25- 50 กิโลกรัมต่อไร่  บางแปลงใส่รอบเดียว 25 กิโลกรัม  บางแปลงใส่ 2 รอบ คือ
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หลงัจากหว่านอายุ 20 วนัและอายุ 45 วนั   บางแหล่งใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ก่อนหลงัจากหวา่นขา้วไป 

20 วนั  หลงัจากนั้นใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0  เม่ือขา้วอายุ 45 วนั  ในอตัราสูตรละ 25 กิโลกรัมต่อไร่   

บางแหล่งใชร่้วมกนัทั้งสองคร้ัง คือใส่ปุ๋ยสูตร 40-0-0  ร่วมกบัสูตร 16-20-0  ผสมกนั รวมแลว้ใส่

ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อไร่   ค่าปุ๋ยเคมี 750 บาทต่อไร่ 

  จากการสอบถามขอ้มูล พบว่าเกษตรกรปลูกขา้วได้ประมาณ 800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

โดยเม่ือเก็บเก่ียวจะน าไปขายเลยท่ีความช้ืนประมาณ 24 %   ภาพท่ี 3-11 ภาพนาขา้วของเกษตรกรท่ี

เขา้ร่วมโครงการ  ส่วนภาพท่ี 12 ภาพนาแปลงท่ี 10 เป็นนาขา้วของคณะผูว้ิจยัท่ีผูใ้หญ่บา้นต าบล

ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง อนุเคราะห์พื้นท่ีให้ท าการทดลอง จ านวน 1 ไร่  เพื่อ

เปรียบเทียบผลท่ีแทจ้ริงเพื่อให้เกษตรกรมัน่ใจว่าผลท่ีไดจ้ากแปลงน้ีจะถูกตอ้งไม่มีการเติมปุ๋ยเคมี

ใด ๆ ลงไป  ใชปุ๋้ยจากแหนแดงและปุ๋ยอินทรียเ์ท่านั้น  การปลูกขา้วใชน้ ้ าจากชลประทานตอ้งรอน ้ า

มาก่อนจึงเร่ิมเพาะปลูก และปลูกขา้ว  2 รอบ    หลงัจากโครงการไดรั้บเงินสนบัสนุนงวดแรกได้

เร่ิมท าการทดลองทนัที แต่เกษตรกรไดเ้พาะปลูกขา้วแลว้ สังเกตไดจ้ากภาพแปลงนาขา้วท่ีไปถ่าย

หลงัวนัท่ีไปอบรมเกษตรกร พบวา่แปลงนาเกือบทั้งหมดปลูกขา้วแลว้ ดงันั้นจึงตอ้งรอรอบถดัไป   

 

ภำพที ่3   นาขา้วแปลงท่ี 1 
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ภำพที ่4   นาขา้วแปลงท่ี 2 

 

 

ภำพที ่5   นาขา้วแปลงท่ี 3 
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ภำพที ่6   นาขา้วแปลงท่ี 4 

 

 

ภำพที ่7   นาขา้วแปลงท่ี 5 
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ภำพที ่8   นาขา้วแปลงท่ี 6 

 

ภำพที ่9   นาขา้วแปลงท่ี 7 
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ภำพที ่10  นาขา้วแปลงท่ี 8 

 

ภำพที ่11 นาขา้วแปลงท่ี 9 

 



25 
 

 

ภำพที ่12 นาขา้วแปลงท่ี 10 

1.4  กำรศึกษำดูงำน 

 หวัขอ้น้ีตั้งข้ึนเพื่อใหผู้ส้นใจท างานกบัชุมชนควรจะตอ้งจดัเตรียมไว ้ แต่โครงการไม่ไดต้ั้ง

งบประมาณไว ้เพราะยงัไม่มีประสบการณ์ในการท างานกบัชุมชน หวัขอ้น้ีเกิดจากทางเกษตรกรได้

สอบถามว่ามีตวัอย่างคนท่ีปลูกขา้วแล้วประสบผลส าเร็จหรือไม่  คณะผูว้ิจยัได้บอกรายช่ือท่ีได้

ทราบมาจากส่ือต่าง ๆ ให้ขอ้มูลไป  พร้อมกบัภาพบรรยายทางอินเตอร์เนต แต่ทางเกษตรกรถามวา่

ท าไมไม่พาไปดูงานคนท่ีเขาท าจริง ๆ  (ทางผูว้ิจยัเขา้ใจเจตนาดีของผูท่ี้เสนอความคิดเห็นน้ี  ไม่ใช่

ว่าเขาตอ้งการไป แต่เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่ร่วมโครงการ เพราะไม่มัน่ใจ เขาจริงเสน

แนวคิดน้ีข้ึนมาเพื่อใหเ้ม่ือเกษตรกรไปดูงานแลว้จะไดเ้ห็นจริงและสนใจเขา้ร่วมโครงการ)     

ดงันั้นส าหรับผูท่ี้สนใจท างานดา้นการศึกษาเชิงบูรณาการกบัชุมชนหรือท างานกบัคนใน

ชุมชนและตอ้งการโน้มน้าวให้เขาเห็นด้วยในส่ิงท่ีเราคิดว่าดีส าหรับเขา   ควรตั้งงบประมาณใน

ส่วนน้ีเพราะการศึกษาดูงานกบัผูท่ี้มีประสบการณ์ตรงก็นบัเป็นการศึกษาเรียนรู้อีกดา้นหน่ึงเช่นกนั 
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1.5  เกษตรกรเพำะเลีย้งแหนแดงเพือ่ใช้เป็นปุ๋ยชีวภำพ 

โครงการวิจยัไดซ้ื้อแหนแดงจากผูจ้  าหน่ายมาปริมาณ 60  กิโลกรัม  และมาเพิ่มจ านวนใน

บ่อเรือนเพาะช าของโครงการ และเพาะเล้ียงในบ่อของมหาวิทยาลัย  หลงัจากนั้นได้น าไปให้

เกษตรกรเพื่อเพาะเล้ียงต่อ โดยมีเกษตรกรจ านวน 6 ครัวเรือนท่ีน าแหนไปเพาะเล้ียง โครงการวิจยั

ไดใ้หปุ๋้ยคอกเพื่อเป็นแหล่งอาหารใหแ้หนแดง 

 

1.6  เก็บตัวอย่ำงดินจำกแปลงนำที่เข้ำร่วมโครงกำร พร้อมวิเครำะห์และแจ้งคุณสมบัติดินให้

เกษตรกร  เพือ่ร่วมวเิครำะห์ปริมำณปุ๋ยชีวภำพจำกแหนแดง   

 จากการวิเคราะห์คุณสมบติัของดินโดย เกษตรกรไดแ้บ่งแปลงนาขนาดใหญ่บางส่วนเพื่อ

ใชเ้พาะปลูกขา้วโดยใชปุ๋้ยแหนแดง   การตรวจวเิคราะห์ดินเร่ิมท าตั้งแต่ยงัไม่มีการแบ่งแปลง ดงันั้น

คุณสมบติัของดินท่ีตรวจจึงมีค่าเดียวเพราะน าดินจากแปลงนาขนาดใหญ่มาวิเคราะห์ผล  ซ่ึงดีต่อ

งานวจิยัน้ี  เพราะเกษตรกรจะเรียนรู้วา่ แปลงท่ีใส่แหนกบัแปลงเคมี หลงัเพาะปลูกแลว้คุณภาพของ

ดินเหมือนหรือต่างอยา่งไร   ผลการวเิคราะห์ดินก่อนเพาะปลูกแสดงในตารางท่ี 2  สภาพดินในท่ีนา

ของเกษตรกรในโครงการมีค่า pH เฉล่ีย สูงกวา่ 4.5  จ  านวน 90%  และมี pH ต ่ากวา่  4.5 จ านวน 1 

แปลง  จากค่า pH  แสดงวา่ดินบริเวณน้ีมีความเป็นกรดสูง  ท าให้การปลูกขา้วจะไดผ้ลผลิตต ่า  แต่

ผลผลิตจากท่ีสอบถามทั้งหมดปริมาณขา้วเฉล่ีย 800 – 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงนบัว่าผลผลิตสูง 

ดังนั้ นจึงไม่ได้ให้มีการปรับปรุงคุณภาพดินก่อน    ให้เกษตรกรเพาะปลูกแบบท่ีเคยปฏิบัติ

เปล่ียนแปลงแค่ปุ๋ยท่ีใส่ลงไป วตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กษตรกรไดศึ้กษาและเห็นผลจากแหนแดงจริง ๆ  

เปอร์เซ็นตอิ์นทรียวตัถุในนาขา้วพบวา่แปลงทั้งหมด (ยกเวน้แปลงของโครงการวิจยัแปลง

ท่ี 10)  มีเปอร์เซนตอิ์นทรียวตัถุต ่า คืออยู่ในช่วง 0.5-1.5%  ท  าให้ธาตุอาหารในดินเพิ่มไดน้้อยมี 

ดงันั้นแปลงทั้งหมดตอ้งใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 18  กิโลกรัมต่อไร่   ให้ใช้ปุ๋ยแหนแดงปริมาณ 500  

กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยคอก  20 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อเป็นอาหารให้กบัแหนแดงในวนัท่ี 20  หลงัจาก

หวา่นขา้วและปล่อยน ้าลงในนาสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร ทิ้งไว ้1 สัปดาห์      

ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสมากกว่า 10 mg/kg (ppm) และโพแทสเซียมมากกว่า 80 mg/kg 

(ppm)  ซ่ึงเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของขา้ว ดงันั้นไม่ตอ้งใส่เพิ่ม    
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 เม่ือวิเคราะห์ผลและแจง้กบักลุ่มเกษตรกรแลว้จึงตกลงท่ีจะใชปุ๋้ยตามท่ีโครงการวิจยัสรุป 

คือเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยแหนแดงปริมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่ในวนัท่ี 20 ของการหว่านและปล่อยน ้ า

ในนาขา้วให้สูงประมาณ 5 เซนติเมตร เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ส่วนแปลงท่ีใช้ปุ๋ยเคมีให้ใชอ้ยา่งอิสระ

ตามท่ีเกษตรกรเคยด าเนินการมา 

ตำรำงที ่ 2  ผลการวเิคราะห์ปริมาณสารต่าง ๆ ในดิน 

แปลงท่ี pH อินทรียสาร 
(OM%) 

ฟอสฟอรัส 
(mg/kg) 
(P-BrayII) 

โพแทสเซียม 
(mg/kg) 
(K-NH4OAc) 

แคลเซียม 
(mg/kg) 
(Ca-NH4OAc) 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด 
(%) 

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 

0.72 
0.93 
1.2 

1.29 
1.12 
0.83 
1.27 
1.18 
0.89 
3.14 

31 
20 
43 
45 
60 
63 
59 
79 
19 
21 

270 
205 
210 
320 
325 
320 
305 
310 
235 
198 

7319 
3820 
3244 
6653 
3953 
5273 
4728 
5086 
4112 
4734 

0.036 
0.047 
0.060 
0.065 
0.056 
0.042 
0.094 
0.059 
0.045 
0.172 

 

1.7  เกษตรกรปลูกข้ำวและใส่แหนแดงตำมปริมำณทีก่ ำหนดร่วมกนั 

 ในส่วนน้ีเม่ือถึงวนัท่ีก าหนดของแต่ละแปลงคณะผูว้จิยัเป็นผูไ้ปใส่ในแปลงนาให้ทุกแปลง

ในโครงการโดยใหเ้กษตรกรโทรมาแจง้วนัท่ีเร่ิมเพาะปลูก 

2. กำรด ำเนินงำนวจัิยปฏิบัติกำร  

2.1   เกษตรกรเพำะปลูกข้ำวโดยใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยแทนปุ๋ยเคมี  

 เกษตรกรปลูกขา้วโดยใช้แหนแดงแทนปุ๋ยเคมีในแปลงท่ีก าหนดไว ้โครงการวิจยัไม่มีงบ

สนบัสนุนในส่วนอ่ืนนอกจากแหนแดงและปุ๋ยคอกท่ีนอกเหนือจากเงินประกนัผลผลิต 6,000 บาท 
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ดงันั้นเกษตรกรจึงปลูกขา้วตามพนัธ์ุข้าวท่ีมี ดังนั้นข้าวแต่ละแปลงจึงแตกต่างกัน ซ่ึงไม่ส่งผล

กระทบเน่ืองจากโครงการวิจยัท าการทดลอง 2 ปี วตัถุประสงค์เพื่อจะเปรียบเทียบขา้วในแต่ละ

แปลงของเกษตรกรเป็นรายบุคคล ดงันั้นขา้วท่ีแตกต่างกนัจะเปรียบเทียบกบัแปลงนาในรอบหนา้ท่ี

เพาะปลูก แต่ในรอบน้ีจึงติดปัญหาในการวิเคราะห์ขอ้มูลในแปลงท่ีปลูกโดยใชพ้นัธ์ุ กข 49 ซ่ึงเป็น

พนัธ์ุใหม่ในปีน้ีและยงัไม่มีครัวเรือนอ่ืน ๆ ปลูก  ผลของขา้วในครัวเรือนน้ีไม่สามารถเปรียบเทียบ

ไดเ้พราะมี 2 แปลง คือ แปลงแหนแดงกบัแปลงเคมี ซ่ึงต่างจากแปลงอ่ืนท่ีปลูกขา้วซ ้ ากนั 

2.2 ส่ิงทีเ่กษตรกรเรียนรู้ 

2.2.1 วธีิกำรเพำะเลีย้งแหนแดง   

ขั้นตอนการเพาะเล้ียงแหนแดง  เกษตรกรไดรั้บความรู้ดงัน้ี 

1.  ไม่สามารถเล้ียงแหนแดงร่วมกบัปลาได ้เพราะแหนแดงจะโตไม่ทนัปลาและปลากิน

หมด  ปลาชอบกินแหนแดงมากกวา่แหนเขียว   

2. เกษตรกรบางส่วนเล้ียงแหนแดงในบ่อน ้ าท่ีมีแหนเขียวอยู ่สรุปวา่แหนแดงเจริญเติบโต

ชา้กวา่แหนเขียว  

3. แหนแดงกบัแหนเขียวต่างกนั และผลท่ีไดต่้างกนั เพราะเกษตรกรบางคน สนใจมากจึง

น าแหนแดงไปใส่ในแปลงนาท่ีปลูกขา้วไวแ้ลว้ ก่อนจะเร่ิมปลูกในโครงการ  ส่วนแหนแดงท่ีเล้ียง

ไวป้ลากินหมดท าใหแ้หนแดงหมด  จึงไปสั่งให้คนหามาให้ในราคากิโลกรัมละ 50 บาท (เน่ืองจาก

ทางผูว้ิจยับอกทางเกษตรกรว่าแหนแดงท่ีผูว้ิจยัซ้ือมาราคา 180 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรอาจ

เกรงใจว่าปลากินหมดจึงไปซ้ือมาทดแทน) แต่เม่ือผูว้ิจยัมาดูพบว่าเป็นแหนเขียวมากกว่าแหนแดง 

ดงันั้นจึงอธิบายวา่แหนเขียวใชเ้ป็นปุ๋ยพืชสดไดแ้ต่ตอ้งเป็นแหนเขียวท่ีตายแลว้  ส่วนแหนเขียวยงัมี

ชีวิตอยู่จะดูดแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ไนโตรเจนจากน ้ า แย่งสารอาหารจากต้นข้าวมากกว่าจะสร้าง

สารอาหารเพราะแหนเขียวเป็นพืชน ้ าชนิดหน่ึง ต่างจากแหนแดงท่ีมีสาหร่ายท่ีตรึงไนโตรเจนได ้

แหนแดงจะไม่แยง่ไนโตรเจนจากขา้วเพราะตรึงจากบรรยากาศได ้ แต่ไม่วา่แหนเขียวหรือแดงเม่ือ

ตายไปจะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดใหก้บัพืชได ้ 

4. เล้ียงแหนแดงให้เจริญดีควรเล้ียงในบ่อท่ีมีน ้ านอ้ย เพราะแหนจะเจริญไปตามพื้นดินท่ี

ช้ืนไดดี้กวา่แหนเขียว ดงันั้นจึงเจริญไล่พื้นท่ีแหนเขียวได ้
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5. เม่ือฝนตกหนัก แหนแดงจะจมและตาย (มีเกษตรกรท่ีเล้ียงแหนแล้วช่วงฝนตกหนัก 

แหนจมและตายหมด  กว่าจะข้ึนใหม่นานมาก เกษตรกรจึงสรุปว่าฝนตกให้รีบช้อนแหนข้ึนมา

ก่อน) 

6. ห้ามใส่ผงซักฟอกเป็นช้อน ๆ ลงไปในบ่อน ้ าขนาดเล็กท่ีเล้ียงแหนแดง  ความรู้ขอ้น้ีได้

จากการท่ี ผูว้ิจยับรรยายตอนอบรมว่า แหนแดงต้องการฟอสฟอรัส เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต  

อาจจะซักผา้แลว้ปล่อยน ้ าลงไป เพราะในผงซักฟอกมีฟอสฟอรัส  ผลคือมีเกษตรกรบางท่านเห็น

แหนเจริญเติบโตช้า กลวัแหนแดงตายจึงใส่ผงซักฟอกในบ่อปูนขนาดเล็ก  สรุปว่าแหนแดงตาย

หมดในวนัเดียว  เกษตรกรจึงมาสอบถามผูว้ิจยั   ผูว้ิจยัจึงอธิบายเพิ่มเติมวา่ ในผงซกัฟอกเป็นด่างก็

ยอ่มท าให้น ้ ากลายเป็นด่าง แหนแดงหรือพืชชนิดใดก็ทนอยูไ่ม่ไดแ้ละตายไป ท่ีผูว้ิจยับอกวา่ให้ใส่

น ้ าจากผงซักฟอกหรือน ้ าซกัผา้ หมายถึงน ้ าท่ีเจือจางมากแลว้ละลายในน ้ าปริมาณมากในบ่อน ้ าลด

ความเป็นด่างของผงซักฟอก  ในส่วนประกอบของผงซักฟอกมีฟอสฟอรัส พืชสามารถน า

ฟอสฟอรัสไปใชป้ระโยชน์ได ้ บทเรียนคร้ังน้ีสอนให้รู้ว่าควรอธิบายขอ้มูลต่าง ๆ ให้กระจ่างมาก

ท่ีสุด ส่ิงท่ีเราคิดวา่เขา้ใจตรงกนัอาจเขา้ใจต่างกนั 

7. แหนแดงชอบน ้ามูลสุกร เพราะเกษตรกรบางคนบริเวณใกลเ้คียงมีแหล่งแหนแดง ซ่ึง 

แหล่งนั้นเป็นบ่อท่ีมีน ้าทิ้งจากสุกรและแหนแดงเจริญเติบโตดีกวา่มูลววัท่ีโครงการให้ไปเป็นอาหาร

แหนแดง 

 

ภำพที ่13  แหนแดงเพาะเล้ียงส าหรับเกษตรกร  
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ภำพที ่14  บ่อแหนแดงของโรงเรียนบางซา้ย 

 

ภำพที ่15  แหนแดงบ่อของเกษตรกร 

 

2.2.2  กำรเกบ็ตัวอย่ำงดิน และผลของดินหลังกำรเพำะปลูก 

1. กำรเกบ็ตัวอย่ำงดินไปตรวจวเิครำะห์   

โครงการวจิยัใหเ้กษตรกรเรียนรู้การเก็บตวัอยา่งดินโดยท าตามขั้นตอน   คือสุ่มเก็บตวัอยา่ง

ดินอย่างน้อยไร่ละ 3 จุด  หรือมากกว่าน้ี เพื่อให้ไดต้วัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของดินทั้งหมด  โดยถาง

หญา้บริเวณท่ีจะขุดก่อนแลว้ใช้เสียมขุดเป็นเอียง ๆ เป็นรูปตวัวีลึกประมาณหน่ึงคืบ (ประมาณ15 

เซนติเมตร)  และแซะดินขนานกบัขอบตวัวีหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตรตดับริเวณดา้นบนและ

ดา้นล่างทิ้งไปเล็กน้อยและใส่ถุงรวมทั้ง 3 จุดต่อไร่ จากนั้นให้น าดินมาคลุกบดรวมกนั ปล่อยให้
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แหง้ในท่ีร่ม ก่อนจะส่งไปตรวจ  ในขั้นตอนน้ีคณะผูว้ิจยัไดดู้แลอยา่งใกลชิ้ดเพื่อให้เกษตรกรไดรั้บ

ความรู้ท่ีถูกตอ้ง     

2. ผลกำรวเิครำะห์ดินหลงัปลูกข้ำว 

การวิเคราะห์ดินหลงัปลูกขา้ว  ( โครงการตรวจวดัปริมาณธาตุอาหารในดินในแปลงท่ีใช้

ปุ๋ยแหนแดง และปุ๋ยเคมี ก่อนและหลงัปลูกขา้ว, คุณภาพของขา้วและปริมาณขา้วต่อไร่) สรุปขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากการทดลอง ส่งความรู้ท่ีไดก้ลบัไปให้เกษตรกร ผา่นการประชุมกลุ่ม ให้เกษตรกรไดท้ราบ

ผลคุณภาพของดินหลงัจากเพาะปลูกแลว้และเปรียบเทียบดว้ยตนเอง 

 ผลการวิเคราะห์ดินหลงัปลูก (แสดงในภาคผนวก ก)  ค่าpH ของดินมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของพืช เน่ืองจากควบคุมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารและการดูดใชธ้าตุอาหาร

ในดินของพืชดว้ย    โดย pH ต ่ากวา่ 4  ในดินท่ีมีสารประกอบของก ามะถนัสามารถท าให้เกิดกรด 

H2SO4 ได ้  ค่า pH  ต ่ากวา่ 4.0-5.5  จะมี Exchangeable Al อยู่ ในดินค่อนขา้งมาก  ค่า pH อยู่

ระหวา่ง 7.8- >8  แสดงวา่มีปูน (CaCO3) อยูใ่นดินมาก    pH ท่ีเหมาะส าหรับการเจริญเติบโตของ

ขา้วประมาณ 5.5-6.5 

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง pH กบัธาตุอาหาร Ca, Mg และ K  ดินท่ีเป็นกรด  ธาตุ Ca  Mg  และ 

K  ถูกละลายมาง่ายและชะลา้งออกไปจากดิน  ดงันั้นดินท่ีเป็นกรดจึงมกัจะขาดธาตุอาหารเหล่าน้ี  

ส่วนค่า pH กบัฟอสฟอรัสในดินท่ีเป็นกรด Fe และ Al  จะละลายออกมามากและท าปฏิกิริยากบั 

HPO4
-2  และ H2PO4

-   ท  าให้ฟอสเฟตอยูใ่นรูปท่ีพืชไม่สามารถเอาไปใชไ้ด ้pH  ท่ีเหมาะสมส าหรับ

ฟอสฟอรัสอยูใ่นรูปท่ีพืชไม่สามารถเอาไปใชไ้ด ้ pH ท่ีเหมาะสมส าหรับฟอสฟอรัสคือ pH 6.0-7.0  

ส่วน pH กบัระดบัจุลธาตุในดิน  คือถา้จุลธาตุละลายมามากจะเป็นพิษกบัพืชได ้ เช่น ดินท่ีมีสภาพ

เป็นกรดจะมีจุลธาตุพวกเหล็ก   แมงกานีส  สังกะสี  ทองแดง และโบรอน   

จากภาพท่ี 16  แสดงผลค่า  pH ของดินของแปลงนาท่ี 5 มี pH  3.8  และ 4.1  ในแปลงเคมี

และแปลงแหนแดงตามล าดับ แสดงว่าดินเป็นกรดรุนแรงต้องปรับปรุงดิน โดยใส่หินปูนบด 

CaCO3 ประมาณ 2500  กิโลกรัมต่อไร่เพื่อปรับ pH ใหสู้งข้ึนก่อนเพาะปลูกรอบถดัไป  
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ภำพที ่16  กราฟแสดงค่า pH ของดินหลงัปลูกขา้วของแปลงเคมีและแปลงแหนแดง 

อินทรียวตัถุในดินมีความส าคญัโดยมีผลต่อคุณสมบติัของดิน คือ มีผลกระทบต่อสีของดิน 

ซ่ึงส่งผลต่ออุณหภูมิของดิน   มีผลต่อการถ่ายเทอากาศ ความเหนียวร่วนของดิน  การอุม้น ้ าของดิน   

ผลต่อการดูดซับธาตุอาหารของดินถา้อินทรียวตัถุสูงการดูดซับธาตุอาหารจะเพิ่มข้ึน  มีผลต่อ pH 

โดยอินทรียวตัถุมีสมบติัเป็นบฟัเฟอร์  เป็นแหล่งส ารองธาตุอาหารในดิน  โดยเฉพาะไนโตรเจน 

โดยผ่านกระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาและดูดยึดธาตุอาหารเข้าไปเก็บไว ้มีผลต่อ

กิจกรรมของจุลินทรีย ์ โดยเป็นแหล่งพลงังานของจุลินทรีย ์ แต่ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนคือหลงัจากเติม

อินทรียวตัถุแลว้ อาจท าให้เกิดการยอ่ยสลายกลายเป็นกรดอินทรียซ่ึ์งส่งผลกระทบต่อค่า pH ของ

ดินได ้

ภายหลงัการเพาะปลูกปริมาณอินทรียวตัถุท่ีเหลือ ในดิน ภาพท่ี 17 หลงัใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ย

แหนแดงพบว่าแปลงท่ีใช้ปุ๋ยเคมี อินทรียวตัถุอยู่ในเกณฑ์ต ่า คือช่วง 0.5-1.5%  (อนนท์ ,2547) 

จ านวน 50%  ส่วนแปลงท่ีใช้ปุ๋ยแหนแดง อินทรียวตัถุอยู่ในเกณฑ์ต ่า จ  านวน 20 % คือแปลงท่ี 7 

และ 8 ตอ้งใช้แหนแดง 500  กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนแปลงอ่ืน ๆ เพาะปลูกรอบหนา้ใชแ้หนแดง 300 

กิโลกรัมต่อไร่ 
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ภำพที ่17  ปริมาณอินทรียวตัถุหลงัปลูกขา้วของแปลงเคมีและแปลงแหนแดง 

 ฟอสฟอรัสมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นธาตุท่ีพืชต้องการปริมาณมาก 

สารประกอบฟอสฟอรัสเป็นสารท่ีไม่ค่อยสูญเสียจากดินนอกจากพืชดูดไปใชแ้ลว้น าพืชออกจาก

พื้นท่ีนั้น    ท่ี pH สูง P จะมีการร่วมตวักบั Ca เกิดเป็นสารประกอบท่ีไม่ละลายน ้ าหลาย ๆ ชนิด เช่น 

Dicalcium phosphate (CaHPO4), Dicalcium phosphate dihydrate (CaHPO4.2H2O), 

Hydroxyapatite  (Ca5(PO4)3OH) และ Fluorapatite (Ca5(PO4)3F)  ในดินท่ี pH ต ่ากว่า 5.5 

ฟอสฟอรัสจะตกตะกอนกบั Al และ Fe เกิดเป็นแร่ Variscite (AlPO4.2H2O) และ Strengite ( 

FePO4.2H2O)  

จากภาพท่ี 18 แสดงปริมาณฟอสฟอรัสในดินหลงัปลูกขา้วของแปลงเคมีและแปลงแหน

แดง  ในแปลงท่ีใชปุ๋้ยเคมีแปลงท่ี 1,2,4,5,6 และแปลงท่ี 10  มีปริมาณฟอสฟอรัสอยูใ่นเกณฑ์ต ่าคือ

นอ้ยกวา่ 15  ppm  ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ส่วนในแปลงท่ีใชปุ๋้ยแหนแดงแปลงท่ี 

2,5,6 และ 9 มีปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ในเกณฑ์ต ่า ดงันั้นระหว่างการเพาะปลูกตอ้งเติมปุ๋ยมูลไก่ท่ี

หมกัแลว้เพื่อเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัส 
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ภำพที ่18  ปริมาณฟอสฟอรัสของดินแปลงเคมีและแปลงแหนแดง 

 โพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารหลกัท่ีจ  าเป็นต่อพืช  พืชดูดไปใชใ้กลเ้คียงกบัไนโตรเจน และ

สูงกว่าฟอสฟอรัส 3-4 เท่า  หน้าท่ีของโพแทสเซียมคือ การเคล่ือนยา้ยน ้ าตาลและแป้งในพืช  

การสังคราะห์ดว้ยแสง  องคป์ระกอบของเอนไซม ์  ปริมาณโพแทสเซียม แสดงในตารางท่ี 19 ใน

แปลงทดลองท่ี 5  ทั้งแปลงเคมีและแปลงแหนแดง มีปริมาณปานกลาง ตอ้งการธาตุอาหารเพื่อรักษา

ความอุดมสมบูรณ์ แต่ในแปลงท่ี 5 ตอ้งเติมปุ๋ยมูลไก่หมกัซ่ึงมีโพแทสเซียมเป็นองคป์ระกอบดงันั้น

จึงไม่ตอ้งเติมปุ๋ยอ่ืนเพิ่มในการปลูกรอบถดัไป 
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ภำพที ่19  ปริมาณโพแทสเซียมของดินแปลงเคมีและแปลงแหนแดง 

 ปริมาณไนโตรเจนทั้ งหมดในดิน วิเคราะห์จากปริมาณอินทรียวตัถุในดิน เพราะการ

วิเคราะห์หาไนโตรเจนท่ีมีอยู่ในดินซ่ึงจะอยูใ่นรูป NH4
+ และ NO3

- ไนโตรเจนทั้งสองรูปมีการ

เปล่ียนแปลงเสมอ  ดงันั้นการวดัความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนนิยมใชว้ดัปริมาณอินทรียวตัถุ

ในดิน เพราะไนโตรเจนในดินท่ีพืชใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะถูกปลดปล่อยจากอินทรียวตัถุโดย

จุลินทรีย์  ดังนั้นถ้าดินมีอินทรียวตัถุสูง  ระดับไนโตรเจนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชจะสูง  ดังนั้น

ปริมาณไนโตรเจนท่ีเพียงพอต่อการปลูกขา้วจึงวิเคราะห์จากปริมาณอินทรียวตัถุในตารางท่ี 2  

แสดงค่าเปอร์เซ็นตไ์นโตรเจนทั้งหมดท่ีค านวณจากปริมาณอินทรียวตัถุ 

 ปริมาณแคลเซียมทุกแปลงมีเพียงพอต่อความตอ้งการของตน้ขา้ว ปริมาณแคลเซียมแสดง

ในภาพท่ี 21 
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ภำพที ่20  ปริมาณไนโตรเจนของดินแปลงเคมีและแปลงแหนแดง 

  

 

 

ภำพที ่21 ปริมาณแคลเซียมของดินแปลงเคมีและแปลงแหนแดง 

 

ปริมำณไนโตรเจนของดินแปลงเคมแีละแปลงแหนแดง 
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2.2.4  ผลของแหนแดงต่อปริมำณและคุณภำพข้ำว 

ผลของแหนแดงต่อขา้วส่ิงท่ีเกษตรกรไดเ้รียนรู้ คือ   

1. แหนแดงท าใหต้น้ขา้วเขียวสดและตน้ขา้วสูงกวา่แปลงท่ีใชปุ๋้ยเคมี  เกษตรกรสังเกตและ

เปรียบเทียบขา้วจากแปลงท่ีปลูกโดยใชปุ๋้ยเคมีและแปลงท่ีใชปุ๋้ยแหนแดง พบวา่แปลงท่ีใชปุ๋้ยแหน

แดงตน้มีสีเขียวสดและตน้ขา้วสูงกวา่ใชแ้ปลงปุ๋ยเคมี  ภาพตน้ขา้วจากแปลงแหนแดงและปุ๋ยเคมี

แสดงในภาพท่ี 22  จากภาพล าตน้ขา้วจากแปลงแหนแดงจะยาวและเขียวกวา่แปลงเคมี 

 

 

 
ภำพที ่22  ตน้ขา้วแปลงแหนแดง(หนา้) และแปลงเคมี (หลงั) 
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2. ขา้วจากแปลงแหนแดงจะแก่ชา้กวา่ โดยตน้ขา้วจากแปลงแหนแดงยงัเขียวอยูต่น้ไม่ลม้

จนถึงระยะเก็บเก่ียว แสดงในภาพท่ี 23   ในภาพเกษตรกรท าการวดัเพื่อเก่ียวเพราะอายุครบเก็บเก่ียว 

แปลงท่ีใส่ปุ๋ยเคมีท่ีปลูกพร้อมกนัเหลืองพร้อมเก็บเก่ียวแต่แปลงท่ีใส่ปุ๋ยแหนแดงยงัเขียวอยูด่งัภาพ 

 

  
ภำพที ่23  นาขา้วระยะเก็บเก่ียวของแปลงแหนแดง (ซา้ย) และแปลงเคมี (ขวา) 

  

3. ขา้วในแปลงท่ีปลูกโดยใชแ้หนแดงแตกกอมากกวา่แปลงท่ีใชปุ๋้ยเคมี ซ่ึงตรงน้ีภาพท่ี 22

แสดงถึงจ านวนกอของข้าวจากแปลงแหนแดงด้านหน้าและแปลงเคมีด้านหลัง จ านวน 10 กอ

เท่ากนั เกษตรกรเห็นเองว่าแปลงแหนแดงแตกกอมากกว่า  เม่ือมาแยกจ านวนตน้ในกอพบว่ามี

หลายรากทั้งแปลงเคมีและแปลงแหนแดงจึงไม่อาจตดัสินได้ว่าแปลงแหนแดงแตกกอมากกว่า

แปลงเคมี เน่ืองจากการปลูกเป็นแบบนาหวา่นหน่ึงกอจึงมีมากกวา่หน่ึงเมล็ด  และการปลูกท่ีต่างกนั

อาจเป็นส่วนหน่ึงในการท่ีกอแตกต่างกนั เพราะแปลงเคมีของเกษตรกรครัวเรือนน้ีปลูกชิดกนัมาก

ส่วนแปลงแหนแดงปลูกห่าง ๆ  ซ่ึงเม่ือน าขา้วมานบักอพบวา่แตกกอมากกวา่แปลงเคมีมาก แต่เม่ือ

เปรียบเทียบกบัแปลงอ่ืน ๆ แลว้  มีบางแปลงนาของครัวเรือนอ่ืน แปลงท่ีใส่ปุ๋ยเคมีแตกกอเฉล่ีย

มากกวา่แปลงแหนแดง ดงันั้นในส่วนน้ีโครงการวจิยัไม่ขอสรุป ใหเ้กษตรกรคุยกนัและสรุปกนัเอง 
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การวิเคราะห์คุณภาพของขา้วในดา้นขนาดขา้ว (ตามสายพนัธ์ุ)  โดยวดัขา้วเฉล่ียประมาณ 

20 เมล็ด พบวา่ขนาดของขา้วไม่แตกต่างกนัระหวา่งแปลงแหนแดงและแปลงเคมี  แสดงในภาพท่ี 

24-33   ภาพท่ี 24-28  เป็นขา้วพนัธ์ุ  กข 47  มีขนาดเมล็ดขา้วเฉล่ีย  ยาวประมาณ 10.4 มิลลิเมตร 

กวา้ง 2.52 มิลลิเมตร หนา 2.08  มิลลิเมตร 

 
ภำพที ่24  ขนาดของเมล็ดขา้วแปลงนาท่ี 1  สายพนัธ์ุ กข 47 

 
ภำพที ่25  ขนาดของเมล็ดขา้วแปลงนาท่ี 2  สายพนัธ์ุ กข 47 
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ภำพที ่26  ขนาดของเมล็ดขา้วแปลงนาท่ี 3  สายพนัธ์ุ กข 47 

  
ภำพที ่27  ขนาดของเมล็ดขา้วแปลงนาท่ี 4  สายพนัธ์ุ กข 47 
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ภำพที ่28  ขนาดของเมล็ดขา้วแปลงนาท่ี 5  สายพนัธ์ุ กข 47 

 ภาพท่ี 29-31  แสดงขนาดของเมล็ดขาวแปลงนาท่ีใส่ปุ๋ยเคมีและใส่ปุ๋ยแหนแดง ของขา้ว

พนัธ์ุ สุพรรณบุรี 60  ซ่ึงมีขนาดเฉล่ีย  ยาวประมาณ  10.4  มิลลิเมตร    กวา้ง 2.5 และหนา 2.0 

มิลลิเมตร     ส่วนภาพท่ี 32 แสดงขนาดของเมล็ดขา้วแปลงนาท่ีใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยแหนแดงของขา้ว

พนัธ์ุ กข 49  ซ่ึงมีขนาดเฉล่ีย   ยาวประมาณ 10.44 มม. กวา้ง 2.65 มม. หนา 2.10 มม. 

 
ภำพที ่29   ขนาดของเมล็ดขา้วแปลงนาท่ี 6  สายพนัธ์ุสุพรรณบุรี 60 
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ภำพที ่30   ขนาดของเมล็ดขา้วแปลงนาท่ี 7  สายพนัธ์ุสุพรรณบุรี 60 

 

 

 
ภำพที ่31  ขนาดของเมล็ดขา้วแปลงนาท่ี 8 สายพนัธ์ุสุพรรณบุรี 60 
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ภำพที ่32   ขนาดของเมล็ดขา้วแปลงนาท่ี 9 สายพนัธ์ุ กข 49 

 

 

  
 

ภำพที ่33  ขนาดของเมล็ดขา้วแปลงนาท่ี 10  พนัธ์ุ กข 47 
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การวิเคราะห์ปริมาณขา้วต่อไร่โดยสุ่มเก็บตวัอย่างพื้นท่ี  2  ตารางเมตร   4  จุด เพื่อมา

ค านวณปริมาณขา้วต่อไร่   ปริมาณผลผลิตขา้วท่ีไดต่้อไร่ แสดงในตารางท่ี 3   โดยน าผลท่ีไดม้า

ทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากรท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั ( Pair  T- test )  เพื่อหา

วา่ผลผลิตท่ีไดจ้ากแปลงเคมีและแปลงแหนแดงแตกต่างกนัหรือไม่   ค่าท่ีไดจ้ากการค านวณแสดง

ในภาคผนวก  ปริมาณขา้วต่อไร่ของแปลงนาท่ีใส่ปุ๋ยเคมีกบัแปลงนาท่ีใส่ปุ๋ยแหนแดงจะน ามา

เปรียบเทียบเป็นคู่ ๆ  โดยให้ตวัควบคุมอ่ืนๆ คือ เมล็ดพนัธ์ุ  วิธีการเพาะปลูก  การให้น ้ า การฉีดยา

ฆ่าแมลง  เหมือนกนั  ผลท่ีไดใ้นแปลงท่ีใชพ้นัธ์ุขา้ว กข 47  5 แปลง คือ แปลงท่ี 1-5 (ไม่รวมแปลง

ของโครงการเพราะผลแปลงของโครงการแตกต่างกนัโดยแปลงท่ีใส่ปุ๋ยแหนแดงผลผลิตมากว่า

แปลงท่ีใส่ปุ๋ยเคมีถึง  443 กิโลกรัมต่อไร่) พบวา่ในแปลงนาเคมีและแปลงนาแหนแดงปริมาณขา้วท่ี

ไดไ้ม่แตกต่างกนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 %    ซ่ึงผลไปในแนวทางเดียวกนักบัแปลงท่ีปลูกขา้วพนัธ์ุ

สุพรรณบุรี 60 ท่ีผลผลิตไม่แตกต่างกนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   

ตำรำงที ่3   ตารางแสดงผลปริมาณขา้วต่อไร่ของแปลงเคมีกบัแปลงแหนแดง 

แปลงนาท่ี 
 

ปริมาณขา้วแปลงเคมี (กก.)/ไร่ ปริมาณขา้วแปลงแหนแดง(กก.)/ไร่ 

1 832 847 
2 894 880 
3 831 828 
4 795 788 
5 635 646 
6 726 742 
7 759 741 
8 785 797 
9 1010 1002 

10 848 1291 
 

 ส่วนแปลงท่ีปลูกดว้ยพนัธ์ุขา้ว กข 49 ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เพราะมีผูป้ลูก

เพียงครัวเรือนเดียว (คณะผูว้ิจยัไม่สามารถบงัคบัให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดใดได้ เพราะวตัถุดิบ

ทั้งหมดยกเวน้แหนแดงมาจากเกษตรกร)   ผลการทดลองสามารถเปรียบเทียบกับแปลงของ
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เกษตรกรครัวเรือนนั้นได้ถ้าปลูกในรอบหน้าในปี 2557  แต่จากผลในปีน้ีผลผลิตแปลงทั้งสอง

ใกลเ้คียงกนัมาก คือประมาณ 1 ตนัต่อไร่    

 แปลงทดลองของโครงการเป็นแปลงท่ีเอาใจใส่มากเพราะไม่มีการเติมสารก าจดั

วชัพืชใชค้นถอน (ค่าถอนหญา้ประมาณ 1600 บาท/ไร่) ซ่ึงน่าจะต่างจากแปลงอ่ืน ๆ ท่ีมีการให้สาร

ก าจดัวชัพืช  ผลผลิตจึงแตกต่างกนัมากแมว้า่เป็นแปลงเดียวกนัและแบ่งพื้นท่ีมาประมาณ 1 ไร่ เพื่อ

ปลูกขา้วโดยใชปุ๋้ยจากแหนแดง เกษตรกรท่ีช่วยเพาะปลูกในแปลงทดลองของโครงการกล่าววา่ปีน้ี

ฝนฟ้าผดิปกติท าใหผ้ลผลิตต ่า (แต่แปลงแหนแดงกบัไดผ้ลผลิตดีกวา่มาก) 

 

3. กำรยอมรับแหนแดงเป็นปุ๋ยชีวภำพ 

 จากการสอบถามเกษตรกร พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่เช่ือมัน่ท่ีจะใช้ปุ๋ยจาก

แหนแดงเพียงอยา่งเดียว เพราะถึงแมจ้ะเห็นผลจากการผลิตวา่ไม่แตกต่าง   เกษตรกรทั้งหมดสนใจ

ท่ีจะใส่ปุ๋ยแหนแดงแต่ยงัตอ้งการใส่ปุ๋ยเคมีด้วย  บางครัวเรือนสนใจจะปลูกเองโดยลดปริมาณ

ปุ๋ยเคมีลง (ผูว้ิจยัไม่มัน่ใจวา่เกษตรกรบางส่วนมีการเติมปุ๋ยเคมีเขา้ไปหรือไม่ แต่มีหน่ึงครัวเรือนท่ี

มัน่ใจว่าไม่มีการเติมปุ๋ยเคมีอย่างแน่นอนคือแปลงท่ี 1  สังเกตจากความสนใจในการเพาะปลูก  

ความพยายามในการเพาะเล้ียงแหนแดง  ถ่ายรูปแปลงนาและแหนแดงท่ีเจริญเติบโตเก็บไวใ้ห้ แต่

อาจเป็นเพราะความเป็นผูน้ าชุมชนจึงยอมรับส่ิงใหม่ ๆ ไดง่้ายกว่า  ส่วนแปลงอ่ืน ๆ ลกัษณะไม่

กระตือรือร้น ไม่สนใจ  ตอ้งคอยสอบถาม นบัจ านวนกอ และเก็บเก่ียวเอง   ส่วนแปลงนาทดลอง

ของโครงการ เกษตรกรท่ีเป็นเจา้ของแปลงนาไดท้ราบขอ้มูลผลผลิตต่อไร่ มีความสนใจมากข้ึนจาก

เดิมท่ีเคยสบประมาทไวว้า่ผลผลิตคงไม่เกิน 500 กิโลกรัมต่อไร่  แต่เม่ือทราบปริมาณขา้วท่ีไดจ้าก

การเก่ียวขา้วของผูเ้ก่ียว มัน่ใจวา่เก่ียวมาไม่ผิดพลาด (ผูเ้ก่ียวขา้วให้มียศนาวาตรี เป็นลูกเขยเจา้ของ

แปลง ซ่ึงเดิมก็ไม่เช่ือเช่นกนั)  เพราะเก่ียวขา้วในพื้นท่ีท่ีก าหนดอยา่งถูกตอ้งจากทั้งสองแปลงและ

แบกมาจากแปลงเอง ระหวา่งแบกมาพบวา่ตน้ขา้วจากแหนแดงหนกักวา่ตน้ขา้วจากปุ๋ยเคมีมาก คิด

วา่ความช้ืนคงสูงเลยหนกั จากท่ีเคยไม่เช่ือวา่แหนแดงจะท าให้ผลผลิตขา้วไดผ้ลดี ขณะน้ีเปล่ียนใจ

มาเช่ือเน่ืองจากแปลงน้ีไม่มีการเติมปุ๋ยเคมีใด ๆ ทั้งส้ิน ดงันั้นผูเ้ก่ียวขา้วท่านน้ีจึงตั้งใจจะใช้แหน

แดงในนาขา้วท่ีจะปลูกรับประทานเองเพราะปลอดภยัจากสารพิษและผลผลิตดี  แต่เจา้ของแปลง
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ทดลองของโครงการบอกกบัผูว้ิจยัวา่ แหนหายากและยุง่ยากในการเพาะเล้ียงให้เพียงพอต่อการใช ้

ถา้ผลผลิตไม่ต่างกนัมากคงจะใชปุ๋้ยเคมี เพราะเกษตรกรท่านน้ีมีแปลงนาถึง 80 กวา่ไร่   

แปลงนาท่ี 5 ผูว้จิยัตั้งใจจะปรับดินใหเ้ป็นกรดลดลง เพราะเขาเสียสละแปลงท่ีใชท้ดลองถึง 

9 ไร่มาแบ่งเป็น 2 แปลง เพราะแปลงนาบริเวณน้ีมีขนาดใหญ่ แปลงน้ีเล็กท่ีสุดของครัวเรือนน้ี และ

ผลผลิตเขาไดต้  ่ากวา่ท่ีเคยไดม้าเน่ืองจากดินเป็นกรดมาก ผลผลิตทั้งแปลงเคมีและแปลงท่ีใส่แหน

แดงใกลเ้คียงกนัแต่เม่ือมาดูผลผลิตพบว่าขา้วเปลือกส่วนใหญ่ไม่มีเมล็ดดา้นในหรือเมล็ดลีบ ทั้งท่ี

เม่ือน ามาชัง่น ้าหนกัมีปริมาณสูงแต่ส่วนใหญ่เป็นเปลือกขา้ว ซ่ึงโครงการไม่สามารถแยกเปลือกขา้ว

ไดห้มดเน่ืองจากมีปริมาณมาก  เม่ือมาศึกษาคุณสมบติัของดินพบวา่ หลงัจากดูผลผลิตทุกครัวเรือน

แล้วแปลงท่ี 5 ตอ้งได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซ่ึงไดแ้จง้ให้เกษตรกรทราบแล้วว่าตอ้ง

ปรับปรุงดินก่อนปลูกรอบถดัไป 
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บทที ่5 

สรุป 

ส่วนที ่1  กำรวำงแผนและวเิครำะห์ปัญหำแบบมส่ีวนร่วม 

 การประชาสัมพนัธ์ให้เกษตรกรอบรมความรู้เร่ืองประโยชน์ของแหนแดงกบัขา้วไดติ้ดต่อ

ผูน้ าชุมชนผ่านทางนักศึกษา   เก็บข้อมูลส่วนตวัและข้อมูลเพาะปลูกพบว่าเกษตรกรปลูกข้าว

ทั้งหมด 3 สายพนัธ์ุ คือ สายพนัธ์ กข 47  จ านวน  6 แปลง (รวมแปลงทดลองของงานวิจยั)  คือ 

แปลงท่ี 1-5  และแปลงทดลองท่ี 10   พนัธ์ุสุพรรณ 60 จ านวน 3 แปลง คือ แปลงท่ี 6-8 และพนัธ์ุ 

กข 49  จ  านวน  1 แปลง คือแปลงท่ี 9   ปุ๋ยท่ีใส่มีสูตร 16 -20-0  ใส่ในทุกแปลงทดลอง ปริมาณ 25- 

50 กิโลกรัมต่อไร่  และบางแปลงเพิ่มปุ๋ยสูตร 46-0-0  ประมาณ 25 กิโลกรัมต่อไร่       ค่าใชจ่้ายนา

การใชปุ๋้ยเคมีประมาณ 750 บาทต่อไร่   เกษตรกรปลูกขา้วไดป้ระมาณ 800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

โดยเม่ือเก็บเก่ียวจะน าไปขายเลยท่ีความช้ืนประมาณ 24 %    

 ควรตั้งงบประมาณส าหรับศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากผูมี้ประสบการณ์ตรง  เกษตรกรท่ียงั

ไม่มีประสบการณ์จะเห็นตวัอยา่งและผลผลิตท่ีไดรั้บ    

 การเพาะเล้ียงแหนแดงเพื่อใชเ้ป็นปุ๋ยชีวภาพ  โครงการจดัเตรียมแหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์

ใหก้บัเกษตรกรเพื่อเพาะเล้ียงแหนแดง 

 ผลการวเิคราะห์ตวัอยา่งดินของเกษตรกร  สภาพดินในท่ีนาของเกษตรกรในโครงการมีค่า 

pH เฉล่ีย สูงกวา่ 4.5  จ  านวน 90%  และมี pH ต ่ากวา่  4.5 จ านวน 1 แปลง  เปอร์เซ็นตอิ์นทรียวตัถุ

ในนาขา้วพบวา่แปลงทั้งหมด (ยกเวน้แปลงของโครงการวิจยัแปลงท่ี 10)  มีเปอร์เซนตอิ์นทรียวตัถุ

ต ่า คืออยู่ในช่วง 0.5-1.5%  ท  าให้ธาตุอาหารในดินเพิ่มไดน้้อยมี ดงันั้นแปลงทั้งหมดตอ้งใส่ปุ๋ย

ไนโตรเจน 18  กิโลกรัมต่อไร่   ให้ใช้ปุ๋ยแหนแดงปริมาณ 150  กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยคอก  20 

กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อเป็นอาหารให้กบัแหนแดงในวนัท่ี 20  หลงัจากหวา่นขา้วและปล่อยน ้ าลงในนา

สูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร ทิ้งไว ้1 สัปดาห์     ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสมากกวา่ 10 mg/kg (ppm) 

และโพแทสเซียมมากกวา่ 80 mg/kg (ppm)  ซ่ึงเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของขา้ว ดงันั้นไม่ตอ้งใส่
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เพิ่ม   ก าหนดให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยแหนแดงในวนัท่ี 20 ของการหว่านเมล็ดขา้วและปล่อยน ้ าให้มี

ระดบัประมาณ 5 เซนติเมตรเป็นเวลา 1  สัปดาห์ 

ส่วนที ่2. กำรด ำเนินกำรวจิัยปฏบิัติ 

กำรเรียนรู้กำรเพำะเลีย้งแหนแดง 

ขั้นตอนการเพาะเล้ียงแหนแดง  เกษตรกรไดรั้บความรู้ คือ ไม่ควรเล้ียงแหนแดงร่วมในบ่อ

เล้ียงปลาได ้เพราะแหนแดงจะถูกปลากินหมด แหนแดงโตไม่ทนัปลากินและปลาชอบกินแหนแดง

มากกวา่แหนเขียว     แหนแดงเจริญเติบโตชา้กวา่แหนเขียว และในน ้ าท่ีเกือบแห้งแหนแดงจะเจริญ

ไดดี้กวา่และค่อย ๆ ไล่ท่ีแหนเขียว     แหนแดงกบัแหนเขียวต่างกนั และผลท่ีไดต่้างกนั  เพราะแหน

เขียวท่ีมีชีวิตอยู่จะดูดแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ไนโตรเจนจากน ้ า แยง่สารอาหารในขา้ว มากกว่าจะสร้าง

สารอาหารเพราะแหนเขียวเป็นพืชน ้ าชนิดหน่ึง ต่างจากแหนแดงท่ีมีสาหร่ายตรึงไนโตรเจนได ้

แหนแดงจะไม่แยง่ไนโตรเจนจากขา้วเพราะตรึงเองได ้  แต่ไม่วา่แหนเขียวหรือแดงเม่ือตายไปจะ

กลายเป็นปุ๋ยพืชสดให้กบัพืชได ้  เล้ียงแหนแดงให้เจริญดีควรเล้ียงในบ่อท่ีมีน ้ านอ้ย เพราะแหนจะ

เจริญไปตามพื้นดินท่ีช้ืนไดดี้กวา่แหนเขียว  เม่ือฝนตกหนกั แหนแดงจะจมและตายถา้ไม่รีบใชอ้าจ

ปล่อยท่ีไวใ้ห้เจริญใหม่ แต่ถ้าใกล้ระยะเวลาท่ีใช้ใส่ในนาควรช้อนข้ึนมาเก็บไวก่้อน ห้ามใส่

ผงซกัฟอกเป็นชอ้น ๆ ลงไปในบ่อน ้ าขนาดเล็กท่ีเล้ียงแหนแดงท าให้แหนแดงตาย   แหนแดงชอบ

น ้ามูลสุกรมากกวา่ปุ๋ยคอก 

 กำรเกบ็ตัวอย่ำงดิน และผลของดินหลงักำรเพำะปลูก 

กระบวนการน้ีเกษตรกรได้เรียนรู้วิธีเก็บตวัอย่างดินท่ีถูกวิธี   ส่วนผลการวิเคราะห์ดิน 

เกษตรกรทราบคุณสมบติัของดินของแปลงนาตนเองและจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือไม่ข้ึนกบั

เกษตรกร ยกเวน้แปลงนาท่ี 5 ท่ีเป็นกรดจดั ทางโครงการจะช่วยสนบัสนุนปูนขาวเพื่อใช้ในการ

ปรับสภาพดิน 

 แปลงท่ีใชปุ๋้ยเคมีมีอินทรียวตัถุอยูใ่นเกณฑ์ต ่า คือช่วง 0.5-1.5%  จ านวน 50%  ส่วนแปลง

ท่ีใชปุ๋้ยแหนแดง อินทรียวตัถุอยูใ่นเกณฑต์ ่า จ  านวน 20 % คือแปลงท่ี 7 และ 8 ตอ้งใชแ้หนแดง 150  

กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนแปลงอ่ืน ๆ เพาะปลูกรอบหนา้ใชแ้หนแดง 100 กิโลกรัมต่อไร่ 
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 ปริมาณฟอสฟอรัสในดินหลงัปลูกขา้วของแปลงเคมีและแปลงแหนแดง  ในแปลงท่ีใช้

ปุ๋ยเคมีประมาณ 60%   คือ แปลงท่ี 1,2,4,5,6 และแปลงท่ี 10  มีปริมาณฟอสฟอรัสอยูใ่นเกณฑ์ต ่าคือ

น้อยกว่า 15  ppm  ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ส่วนในแปลงท่ีใช้ปุ๋ยแหนแดง

ประมาณ 40%  คือแปลงท่ี 2,5,6 และ 9 มีปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ในเกณฑ์ต ่า ดงันั้นระหว่างการ

เพาะปลูกตอ้งเติมปุ๋ยมูลไก่ท่ีหมกัแลว้เพื่อเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัส 

 ในแปลงทดลองท่ี 5  ทั้งแปลงเคมีและแปลงแหนแดง มีปริมาณโพแทสเซียมปานกลาง 

ตอ้งการธาตุอาหารเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ แต่ในแปลงท่ี 5 ต้องเติมปุ๋ยมูลไก่หมกัซ่ึงมี

โพแทสเซียมเป็นองคป์ระกอบดงันั้นจึงไม่ตอ้งเติมปุ๋ยอ่ืนเพิ่มในการปลูกรอบถดัไป   ส่วนปริมาณ

แคลเซียมทุกแปลงมีเพียงพอต่อความตอ้งการของตน้ขา้ว ปริมาณแคลเซียม 

ผลของแหนแดงต่อปริมำณและคุณภำพข้ำว 

ผลการวเิคราะห์ขา้ว   ผลของแหนแดงต่อขา้วท่ีเกษตรกรเรียนรู้ คือ  แหนแดงท าให้ตน้ขา้ว

เขียวสดและตน้ขา้วสูงกวา่แปลงท่ีใชปุ๋้ยเคมี     ขา้วจากแปลงแหนแดงจะแก่ชา้กวา่ โดยตน้ขา้วจาก

แปลงแหนแดงยงัเขียวอยูต่น้ไม่ลม้จนถึงระยะเก็บเก่ียว  เกษตรกรสรุปวา่ขา้วในแปลงท่ีปลูกโดยใช้

แหนแดงแตกกอมากกวา่แปลงท่ีใชปุ๋้ยเคมี   

การวเิคราะห์คุณภาพของขา้วในดา้นขนาดขา้ว (ตามสายพนัธ์ุ)   ขนาดของขา้วไม่แตกต่าง

กนัระหวา่งแปลงแหนแดงและแปลงเคมี  วดัขนาดขา้วเฉล่ีย 20 เมล็ดมีขนาดตามมาตรฐานของสาย

พนัธ์ุนั้น ๆ 

การวิเคราะห์ปริมาณขา้วต่อไร่โดยสุ่มเก็บตวัอย่างพื้นท่ี  2  ตารางเมตร   4  จุด เพื่อมา

ค านวณปริมาณขา้วต่อไร่    ผลการค านวณทางสถิติโดยใช้ทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของ

สองประชากรท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั( Pair  T- test )  ผลท่ีไดใ้นแปลงท่ีใชพ้นัธ์ุขา้ว กข 47  5 แปลง 

คือ แปลงท่ี 1-5 (ไม่รวมแปลงของโครงการเพราะผลแปลงของโครงการแตกต่างกนัโดยแปลงท่ีใส่

ปุ๋ยแหนแดงผลผลิตมากวา่แปลงท่ีใส่ปุ๋ยเคมีถึง  443 กิโลกรัมต่อไร่) พบวา่ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 

% ปริมาณขา้วท่ีไดจ้ากแปลงเคมีและแปลงแหนแดงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั    ซ่ึงผลไปใน

แนวทางเดียวกนักบัแปลงท่ีปลูกขา้วพนัธ์ุสุพรรณบุรี 60 ท่ีผลผลิตไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ส่วนแปลงท่ีปลูกดว้ยพนัธ์ุขา้ว กข 49 ไม่สามารถเปรียบเทียบไดเ้พราะมีผู ้
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ปลูกเพียงครัวเรือนเดียว แต่ผลผลิตของครัวเรือนน้ีใกลเ้คียงกนัมากระหว่างแปลงท่ีใส่ปุ๋ยเคมีและ

ปุ๋ยแหนแดง 

กำรยอมรับแหนแดงเป็นปุ๋ยชีวภำพ 

จากการสอบถามเกษตรกร พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่เช่ือมัน่ท่ีจะใชปุ๋้ยจากแหนแดง

เพียงอยา่งเดียว เพราะถึงแมจ้ะเห็นผลจากการผลิตวา่ไม่แตกต่าง เกษตรกรสนใจจะใชปุ๋้ยแหนแดง

ร่วมกบัปุ๋ยเคมีโดยอาจจะลดปุ๋ยเคมีลง   
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ตำรำงที ่4  คุณสมบติัของดินในแปลงปุ๋ยเคมีและแปลงปุ๋ยแหนแดงหลงัการเพาะปลูก 

แปลง
ท่ี 

pH อินทรียสาร 
(OM%) 

ฟอสฟอรัส 
(mg/kg) 

โพแทสเซียม 
(mg/kg) 

แคลเซียม 
(mg/kg) 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด(%) 

เคมี แหน เคมี แหน เคมี แหน เคมี แหน เคมี แหน เคมี แหน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

4.6 
4.4 
4.9 
4.8 
3.8 
4.5 
4.5 
5.6 
4.6 
5.6 

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 

234 
108 
143 
234 
67 

255 
169 
185 
211 
120 

2881 
2094 
2214 
2671 
2360 
2873 
1728 
2045 
1783 
2785 

3457 
1873 
3825 
3267 
6161 
2451 
2134 
1980 
2034 
3026 

0.132 
0.139 
0.06 
0.06 

0.042 
0.045 
0.066 
0.06 

0.046 
0.172 

0.18 
0.117 
0.088 
0.11 

0.078 
0.067 
0.072 
0.059 
0.11 
0.19 
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ผลวเิครำะห์ทำงสถิติ 

การวเิคราะห์ทางสถิติใชก้ารทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของ 2 ตวัอยา่ง  (Simple Pair T-test)   

จากการใชปุ๋้ยแหนแดงและใชปุ๋้ยเคมี  

ขา้วพนัธ์ุ กข 47  แปลงท่ี 1-5 

แปลงนาท่ี 
 

พนัธ์ุขา้ว ปริมาณขา้วแปลงเคมี 
(กก.)/ไร่ 

ปริมาณขา้วแปลงแหนแดง
(กก.)/ไร่ 

1 กข 47 832 847 
2 กข 47 894 880 
3 กข 47 831 828 
4 กข 47 795 788 
5 กข 47 635 646 
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ขา้วพนัธ์ุ สุพรรณบุรี 60  แปลงท่ี 6-8 

แปลงนาท่ี 
 

พนัธ์ุขา้ว ปริมาณขา้วแปลงเคมี 
(กก.)/ไร่ 

ปริมาณขา้วแปลงแหนแดง
(กก.)/ไร่ 

6 สุพรรณบุรี 60 726 742 
7 สุพรรณบุรี 60 759 741 
8 สุพรรณบุรี 60 785 797 

 

 




