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Abstract: Chemical fertilizers are among key production factors in modern day agricultural practice.
Inappropriate use of such fertilizers in the long run negatively impacts the environment. The purposes of this
cross-sectional descriptive study were to explore growers’ fertilizer use patterns and their knowledge pertaining
chemical fertilizers. The study was conducted in September 2016 in Ban Pho Prasat, Bo Thong subdistrict,
Bang Rakam district, Phitsanulok province. Data were collected by means of structured face-to-face interviews
on all consented farmers whose agriculture was the main or additional occupation. Five trained village health
volunteers conducted the interview sessions. Seventy-four farmers from 74 households agreed to participate in
this study. All of them reported using chemical fertilizers, and had been using the agents for long time. Farmers
appeared to share the same fertilizer use pattern, mainly because they learned from their neighbors.
Governmental agencies or academicians were rarely mentioned as their source of information. Factors relating
to their decision to use chemical fertilizers were: product attributes such as ease of application; evidence
attributes such as prior positive experience; cost attributes such as price of the fertilizers; and channel of
distribution attributes such as availability of the product. Information and promotional activities were found to
moderately, or less likely to, affect farmers’ decision. Overall, farmers exhibited moderate knowledge pertaining
to chemical fertilizers. Their knowledge on appropriate amount of fertilizers, however, was low. In addition, the
vast majority of growers had never tried any other means of plant growth promoting product than chemical
fertilizers. The findings warranted urgent measures from responsible authorities to increase farmers’ knowledge
and improve their chemical fertilizer use behavior.
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บทคัดย่ อ: ปุ๋ ยเคมีเป็ นปั จจัยการผลิตที่มีความสาคัญทางการเกษตร แต่เกษตรกรในปั จจุบนั มีพฤติกรรมการใช้ ปยเคมี
ุ๋
มากเกินความจาเป็ นและใช้ ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อม การวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวางนี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสารวจพฤติกรรมการใช้ ปยเคมี
ุ๋
และความรู้ เกี่ยวกับปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรบ้ านโพธิ์ประสาท ตาบลบ่อทอง
อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก เก็บข้ อมูลในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ด้ วยแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ างโดย
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านจานวน 5 คน ที่ผา่ นการอบรมแล้ ว เก็บข้ อมูลจากผู้ที่มีอาชีพหลัก และ/หรื อ อาชีพเสริ มทาง
เกษตรกรรมที่ยินดีให้ ความร่ วมมือในการวิจัย ผลการสารวจพบว่า มี เกษตรกร 74 คน จาก 74 ครัวเรื อนให้ ความร่ วมมือ
ตอบแบบสัมภาษณ์ เกษตรกรทังหมดใช้
้
ปยเคมี
ุ๋
ทางการเกษตรมาเป็ นระยะเวลานาน และมีพฤติกรรมการใช้ ปยเคมี
ุ๋
เหมือน ๆ
กัน เนื่องจากได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากเพื่อนบ้ าน แหล่งข้ อมูลข่าวสารจากทางราชการได้ รับการกล่าวถึงน้ อย ปั จจัยสาคัญที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ ปยเคมี
ุ๋
ของเกษตรกร คือ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ เช่น ความสะดวกในการใช้ ปั จจัยด้ านหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น ประสบการณ์ ตรงที่เคยใช้ แล้ วได้ ผลดี ปั จจัยด้ านต้ นทุน เช่น ราคาปุ๋ ย และปั จจัยด้ านช่องทางจัดจาหน่าย
เช่น หาซื ้อได้ ง่าย ส่วนปั จจัยด้ านข้ อมูลข่าวสารและการส่งเสริ มการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรเพียงปาน
กลางถึงน้ อย ในภาพรวม เกษตรกรมีความรู้ เกี่ยวกับปุ๋ ยเคมีในระดับปานกลาง แต่มีความรู้เกี่ยวกับปริ มาณที่เหมาะสมของ
ปุ๋ ยเคมีอยูใ่ นระดับต่า นอกจากนี ้ เกษตรกรเกือบทังหมดยั
้
งไม่มีประสบการณ์ในการใช้ ผลิตภัณฑ์สง่ เสริ มการเจริ ญเติบโต
ของพืชอื่น ๆ นอกจากปุ๋ ยเคมี ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ชี ้ให้ เห็นความจาเป็ นเร่ งด่วนในการปรับกลยุทธ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อส่งเสริ มให้ เกษตรกรมีความรู้และพฤติกรรมการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ที่เหมาะสม
คาสาคัญ: ปุ๋ ยเคมี พฤติกรรมการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ ยเคมี

คานา
ประเทศไทยมีการเกษตรเป็ นอาชีพหลักมาเป็ น
เวลาช้ านาน พื ้นที่เกือบครึ่ งหนึ่งของประเทศจัดเป็ นพื ้นที่
ใช้ ประโยชน์ทางการเกษตร ข้ าวจัดเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักที่
สาคัญของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2555/56 ประเทศไทยมี
พื น้ ที่ ป ลู ก ข้ าวประมาณ 79 ล้ านไร่ เพิ่ ม ขึ น้ จาก พ.ศ.
2550/51 ร้ อยละ 12.7 ส่ ว นใหญ่ ปลู ก ข้ าวนาปี (ชาญ
พิทยา, 2559) เมื่อ พ.ศ. 2556 ประเทศไทยผลิตข้ าวได้ เป็ น
ลาดับที่ 6 ของโลก รองจากจีน อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลา
เทศ และเวียดนาม และส่งออกข้ าวเป็ นลาดับที่ 2 รองจาก
อินเดีย (มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน, 2559)
ในการเกษตรเพื่ อ อุ ต สาหกรรม เกษตรกรมี
แรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิตต่อพื ้นที่ให้ มากที่สดุ และให้ มี
คุณภาพดีที่สดุ เป็ นที่ร้ ู กันดีว่า สารอาหารสาหรับพืชเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่จะควบคุมให้ ผลผลิตมีปริ มาณและคุณภาพ
ตามที่ ต้ องการ ในพื น้ ที่ ที่ ท าการเพาะปลูกต่ อเนื่ องเป็ น
เวลานาน
เวลานาน ความอุ
ความอุดดมสมบู
มสมบูรณ์รณ์ของแร่
ของแร่
ธาตุ
ธาตุ
ในดิในดิ
นมันกมัมีกนมี้ อยน้ อย
.

ดังนันเกษตรกรจึ
้
งมีแนวโน้ มที่จะใส่แร่ ธาตุลงไปในดินเป็ น
ลาดับแรก (Savci, 2012) แต่น่าเสียดายว่า ประเทศไทย
ยังไม่ สามารถผลิ ต ปุ๋ ยเคมี ได้ อย่ างเพี ย งพอกั บ ความ
ต้ องการ จึงต้ องพึ่งพาการนาเข้ าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศ
(สานักควบคุมพื ชและวัสดุการเกษตร, 2558) แม่ ปุ๋ ยที่
นาเข้ า ได้ แก่ แม่ปยไนโตรเจนจากประเทศซาอุ
ุ๋
ดิอารเบีย
และสหรั ฐอเมริ กา แม่ ปุ๋ ยฟอสฟอรั สน าเข้ าจากหลาย
ประเทศ และแม่ปยโปแตสเซี
ุ๋
ยมนาเข้ าจากแคนาดาและ
เยอรมนี ปุ๋ ยที่ เกษตรกรนิยมใช้ ในการเพาะปลูกมักเป็ น
แบบที่มีธาตุอาหารที่พื ชมีความต้ องการสูง พืชสามารถ
นาไปใช้ ได้ ทันที สะดวกต่อการใช้ งาน และให้ ผลรวดเร็ ว
ความต้ องการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ของเกษตรกรในแต่ละปี มีแนวโน้ ม
สูงขึ น้ อย่ างต่ อเนื่ อง (ส านัก งานเศรษฐกิ จการเกษตร,
2559ก)
ปุ๋ ยเคมีมีประโยชน์มาก แต่การใช้ อย่างต่อเนื่อง
ในปริ ม าณมากเป็ นระยะเวลานานส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้ อม ปุ๋ ยเคมีทาให้ ดินแข็งกระด้ างและขาดความ
อุ ด มสมบู ร ณ์ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ปริ มาณ และความ
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พฤติกรรมการใช้ ป๋ ุยเคมีของเกษตรกรบ้ านโพธิ์ประสาท
ตาบลบ่ อทอง อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก

หลากหลายของจุลินทรี ย์ในดิ น เกิ ดการสะสมของโลหะ
หนัก และการสะสมของไนเตรต นอกจากนีย้ ังก่อให้ เกิ ด
ก๊ าซไนโตรเจนและซัลเฟอร์ ในอากาศ ส่งผลให้ เกิดภาวะ
เรื อ นกระจก (Geisseler and Scow, 2014; Hossain and
Singh, 2000; Savci, 2012; Uddin and Kurosawa, 2011)
พิษณุโลกเป็ นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย มีพื ้นที่ประมาณ 6.7 ล้ านไร่ ประมาณร้ อยละ
30 เป็ นพื ้นที่นา (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559ข)
บ้ านโพธิ์ประสาท เป็ นหมูบ่ ้ านในตาบลบ่อทอง อาเภอบาง
ระกา จังหวัดพิษณุโลก มีอาณาเขตอยู่ในพื ้นที่ตาบลบ่อ
ทอง ยกเว้ นทิ ศตะวันออกติ ดกับบ้ านหนองแขม ต าบล
ปลักแรด บ้ านโพธิ์ ประสาทเป็ นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีลา
คลองขาปั่ นไหลผ่านหมู่บ้ าน ลักษณะการตัง้ บ้ านเรื อน
ส่วนใหญ่ อยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม มี บ้ านหนาแน่นเป็ นจุด ๆ
และบางจุดก็กระจาย ตังบ้
้ านเรื อนไม่เป็ นระเบียบมากนัก
มีตรอกซอยเข้ าถึงบ้ านเรื อนเกือบทุกหลังคาเรื อน และมี
บางบ้ านตังแยกออกไปตามแนวทุ
้
่งนา ด้ านหลังหมู่บ้านมี
ทุ่งนาล้ อมรอบ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บ้ านโพธิ์
ประสาทมี ครั วเรื อนทัง้ หมด 190 ครั วเรื อน มี ประชากร
ทัง้ สิน้ 611 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 321 คน เพศหญิ ง 290
คน ประชากรเป็ นชาวไทย นับถือศาสนาพุทธ อาชีพหลัก
คือ เกษตรกรรม
การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อส ารวจ
พฤติกรรมการใช้ ปุ๋ยเคมีและความรู้ เกี่ ยวกับปุ๋ ยเคมีของ
เกษตรกรบ้ านโพธิ์ประสาท ตาบลบ่อทอง อาเภอบางระกา
จังหวัดพิษณุโลก ผลการสารวจเป็ นประโยชน์ต่อทีมวิจัย
ในการท าความเข้ าใจพฤติ ก รรมการใช้ ปุ๋ ยเคมี ข อง
เกษตรกรในพื น้ ที่ อันจะน าไปสู่การแสวงหามาตรการ
ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืชที่ถูกต้ อง เหมาะสม และ
ปลอดภัยต่อไป

สิ่งแวดล้ อมสาหรับพืชกระถาง” แนวปฏิบัติของการวิจัย
ได้ รับการรับรองเชิงจริ ยธรรมจากคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร เมื่ อ วัน ที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประชากรศึกษา คือ เกษตรกรใน
พื น้ ที่ บ้ านโพธิ์ ประสาท ต าบลบ่ อทอง อ าเภอบางระก า
จังหวัดพิษณุโลก เครื่ องมือวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้ าง สร้ างจากการทบทวนวรรณ กรรม แบบ
สัมภาษณ์ แบ่งเป็ น 4 ตอน ตอนแรกสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่สองเป็ นแบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับปุ๋ ยเคมีจานวน
14 ข้ อ คะแนนรวม 14 คะแนน ลักษณะคาถามเป็ นแบบ
เลื อกตอบ 3 ตัวเลื อ ก คื อ ใช่ ไม่ ใช่ และไม่ แน่ ใจ ตอบ
ถูกต้ องได้ 1 คะแนน ตอบผิ ดหรื อตอบว่าไม่ แน่ ใจได้ 0
คะแนน แบ่งระดับความรู้ ตามเกณฑ์ของ Anderson and
Krathwohl (2001) ดังนี ้ ได้ คะแนนมากกว่ าหรื อเท่ ากั บ
ร้ อยละ 80 หมายถึง มีความรู้ ระดับสูง ได้ คะแนนระหว่าง
ร้ อยละ 60 ถึ ง 79 หมายถึ ง มี ความรู้ ปานกลาง และได้
คะแนนต่ากว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 60 หมายถึง มีความรู้
ระดับต่า ตอนที่สามสอบถามพฤติกรรมการใช้ ปยเคมี
ุ๋
เป็ น
คาถามปลายเปิ ดร่ วมกับปลายปิ ด ตอนสุดท้ ายสอบถาม
ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับการใช้ ปุ๋ ยเคมี จ านวน 12 ข้ อ แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ มาก ปานกลาง น้ อย และไม่มี
เลย เครื่ องมื อวิ จัยผ่ านการประเมิ นความเที่ ยงตรงเชิ ง
ประจักษ์ (face validity) จากผู้เชี่ ยวชาญด้ านพฤติกรรม
ศาสตร์ การส่ ง เสริ ม การเกษตร และเศรษฐศาสตร์
การเกษตร รวม 3 ท่ า น ด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ โดย
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านจานวน 5 คน ที่ผ่านการ
อบรมแนวทางการเก็ บ ข้ อมู ลแล้ ว เก็ บ ข้ อ มู ลในเดื อ น
กันยายน 2559 จากตัวแทนทุกครั วเรื อนที่ มี อาชี พหลัก
และ/หรื อ อาชี พเสริ มด้ านเกษตรกรรม และยิ นยอมให้
ความร่ วมมื อในการวิ จัย วิ เคราะห์ ข้ อมู ลด้ วยสถิ ติ เชิ ง
พรรณนา

อุปกรณ์ และวิธีการ

ผลการศึกษา

การวิจัยเชิ งพรรณนาภาคตัดขวางนี เ้ ป็ นส่วน
หนึ่ งของโครงการวิจัยเรื่ อง “การใช้ ผลิตภัณ ฑ์ ไรโซสาย
พันธุ์อาร์ เอส 87 สาหรั บเพิ่ มผลผลิตข้ าวในสภาพแปลง
ปลูก ลดความเครี ยดของพืชที่เกิดจากสภาวะภัยแล้ ง และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริ มการเจริ ญ เติบโตที่เป็ นมิ ตรต่อ

1. ข้ อมูลทั่วไปของเกษตรกร
มี เกษตรกรให้ ความร่ วมมื อ ในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ ทงั ้ สิ ้น 74 คนจาก 74 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ
39 ของครั วเรื อนทัง้ หมดในพื น้ ที่ ประมาณสองในสาม
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(ร้ อยละ 69) ของเกษตรกรที่ ให้ ข้ อมูลเป็ นเพศชาย อายุ
เฉลี่ย 49.4 ± 9.6 ปี เกือบทังหมด
้
(ร้ อยละ 90) มีสถานภาพ
สมรส เกื อบครึ่ งหนึ่ ง (ร้ อยละ 49) จบการศึ ก ษาสูงสุด
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 เกษตรกรร้ อยละ 84 มีสมาชิกใน
ครัวเรื อน 4 คน (สูงสุด 8 และต่าสุด 1 คน) โดยส่วนใหญ่
(ร้ อยละ 81) อาศั ย อยู่ กั บ สามี ภรรยา และบุ ต รหลาน
เกษตรกรที่สารวจทุกคนมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม โดย
ครึ่ งหนึ่งทาการเกษตรเป็ นอาชีพมา 25 ปี (IQ1 = 20, IQ3
= 30 ปี ) ทัง้ หมดประกอบอาชี พเกษตรกรรมมาตัง้ แต่รุ่น
ปู่ ย่าตายาย
เกษตรกรที่สารวจส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 84) ปลูก
พืชชนิดเดียว โดย 71 ราย (ร้ อยละ 96) ปลูกข้ าวเป็ นหลัก
และอีก 3 รายปลูกมันสาปะหลัง ข้ าวโพด และอ้ อย เป็ น
พื ชหลัก พื ชเสริ มที่ เกษตรกรปลูก ได้ แก่ มันส าปะหลัง
อ้ อย กล้ วย ข้ าวโพด ผัก และถั่วเหลือง เกษตรกรมีอาชี พ
เสริ มที่หลากหลาย การรับจ้ างทัว่ ไปเป็ นอาชีพเสริ มที่พบ
มากที่สดุ (ร้ อยละ 26) อาชีพเสริ มอื่น ๆ ได้ แก่ รับจ้ างใน
ภาคการเกษตร ก่อสร้ าง ค้ าขาย และทาเกษตรกรรมอื่น
คือ เลี ้ยงปลา เลี ้ยงไก่ และเลี ้ยงกบ
รายได้ เฉลี่ยต่อปี ของครัวเรื อนของเกษตรกรที่
สารวจเท่ากับ 179,459.5 ± 99,407.7 บาทต่อปี แบ่งเป็ น
รายได้ จากอาชี พ หลั ก (เกษตรกรรม) 154,459.5 ±
91,851.5 บาท และรายได้ จากอาชี พ เสริ ม 45,388.9 ±
28,107.2 บาท ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โภคของ
ครัวเรื อนเฉลีย่ 7,163.6 ± 5,713.6 บาทต่อเดือน
ในรอบปี ที่ ผ่ านมา ครั วเรื อ นของเกษตรกรที่
สารวจส่วนมาก (ร้ อยละ 77) กู้ยืมเงินจาก ธกส. เพื่อท า
การเกษตร โดยเสียดอกเบีย้ เฉลี่ยร้ อยละ 7.6 ± 1.3 ต่อปี
รองลงมา คื อ ใช้ เงิ นทุนของตัวเอง (ร้ อยละ 36) นอกนัน้
กู้ยืมจากญาติพี่น้อง (ร้ อยละ 7) สหกรณ์การเกษตร (ร้ อย
ละ 4) และกู้นอกระบบ (ร้ อยละ 1)

ขายปุ๋ ยโดยตรง (ร้ อยละ 18) และสหกรณ์การเกษตร (ร้ อย
ละ 13) เกษตรกรทัง้ หมดซือ้ ปุ๋ ย 1-2 ครั ง้ ต่อปี โดยเฉลี่ย
ครัง้ ละ 1,131 ± 542.1 กิโลกรัม วิธีการชาระเงินค่าปุ๋ ยเคมี
นิยมสองวิธี คือ เงินเชื่อ (ร้ อยละ 78) และเงินสด (ร้ อยละ
59) เกษตรกรส่วนมากเก็บปุ๋ ยที่ซื ้อมาแล้ วไว้ ที่ใต้ ถุนบ้ าน
(ร้ อยละ 86) มีเพียงส่วนน้ อยที่เก็บไว้ ในที่แยกเก็บเฉพาะ
ห่างจากตัวบ้ าน (ร้ อยละ 11) และเก็บไว้ ที่ห้างนา (ร้ อยละ 3)
เกษตรกรส่วนใหญ่ มีแบบแผนการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ใน
การเพาะปลูกข้ าวคล้ ายคลึงกัน กล่าวคื อ มักใช้ ปุ๋ ยสอง
สูตรร่ วมกันในการเพาะปลูก ปุ๋ ยที่พบใช้ เป็ นหลัก คือ สูตร
46-0-0 ใส่ 1-2 ครั ง้ ต่อฤดูกาลในช่วงข้ าวอายุ 1-2 เดื อน
และ/หรื อ ออกดอก ปุ๋ ยเคมี ที่ นิ ยมใช้ ร่วมกับ 46-0-0 คื อ
สูตร 16-20-0 ในช่วงข้ าวอายุ 1-2 เดือนหรื อช่วงแรกและ
ช่วงท้ ายของฤดูกาล และสูตร 30-0-0 ในช่วงข้ าวเป็ นต้ น
อ่อนและช่วงข้ าวออกดอก ปุ๋ ยอื่น ๆ ที่พบใช้ ประปรายมี
ความหลากหลาย อาทิ 15-15-15, 0-0-60, 21-0-0, 36-00, 13-13-21, 18-8-8 และ 16-8-8 โดยทั ้ง หมดพบใช้
ร่วมกับปุ๋ ยสูตร 46-0-0 เกษตรกรทุกรายใช้ การหว่านปุ๋ ย
เกษตรกรผู้เพาะปลูกมันสาปะหลังทุกรายใช้
ปุ๋ ยเคมี สองชนิ ดร่ วมกัน คื อ 16-20-0 ใส่ 1 ครั ง้ ตอนพื ช
เป็ นต้ นอ่ อ น และ 15-15-15 ใส่ 2 ครั ง้ ในช่ วงที่ พื ชอายุ
ระหว่าง 4-10 เดือน โดยโรยรอบต้ น
เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้ าวโพดในการสารวจครัง้ นี ้
มีเพียง 1 ราย ใช้ ปยสองสู
ุ๋
ตรร่ วมกัน คือ 46-0-0 และ 1620-0 โดยใส่ ปุ๋ ยทั ง้ สองชนิ ด 2 ครั ง้ ต่ อ ฤดู ก าล ในช่ ว ง
ข้ าวโพดอายุ 1-2 เดือน โดยโรยรอบต้ น
เกษตรกรผู้ปลูกอ้ อย 1 รายรายงานว่า ใช้ ปยเคมี
ุ๋
เพียงชนิดเดียว คือ 46-0-0 ใส่ 2 ครัง้ ต่อฤดูกาล ในช่วงพืช
อายุระหว่าง 4-8 เดือน โดยโรยรอบต้ น
นอกจากปุ๋ ยเคมีแล้ ว เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ ใช้
ปุ๋ ยอื่ น ๆ (62 ราย, ร้ อยละ 83.8) มี เพี ย งส่ ว นน้ อยที่
รายงานว่า เคยใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ที่ซื ้อจากร้ านค้ า (6 ราย, ร้ อย
ละ 8.1) ปุ๋ ยหมั ก เอง (4 ราย, ร้ อยละ 5.4) และปุ๋ ยขี ้
ค้ างคาว (2 ราย, ร้ อยละ 2.7)

2. พฤติกรรมการใช้ ป๋ ุยเคมี
เกษตรกรที่ ส ารวจทุกคนมี การใช้ ปุ๋ ยเคมี ทาง
การเกษตร และเริ่ มใช้ ปยเคมี
ุ๋
พร้ อมกับที่เริ่ มทาการเกษตร
โดยเกษตรกรผู้ให้ ข้อมูลเกื อบทัง้ หมดเป็ นผู้ตัดสินใจซื อ้
ปุ๋ ยเคมีเข้ าบ้ านเอง (ร้ อยละ 95) ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 78) ซื ้อ
ปุ๋ ยจากร้ านค้ าปลีกในพื ้นที่ นอกนันซื
้ ้อจากตัวแทนบริ ษัท

3. ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยเคมี
เกษตรกรได้ คะแนนรวมเฉลี่ ย 9.4 ± 1.6 จาก
คะแนนเต็ม 14 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 78 (ช่วงคะแนน 5248
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12) เมื่อพิจารณารายมิติพบว่า เกษตรกรได้ คะแนนเฉลี่ย
ในมิ ติ “ชนิ ดของปุ๋ ยเคมี ” สูงที่ สุด (4.2 ± 0.9 จาก 5 คิ ด
เป็ นร้ อยละ 84) รองลงมา คือ “ระยะเวลาการให้ ปุ๋ยเคมี ”
(ค่ า เฉลี่ ย 1.9 ± 0.8 จาก 3 คิ ด เป็ นร้ อยละ 63) และ
“ปริ มาณปุ๋ ยเคมี ที่เหมาะสม” (ค่าเฉลี่ย 2.2 ± 0.6 จาก 4
คิ ดเป็ นร้ อยละ 55) มิ ติ ที่ เกษตรกรได้ คะแนนต่ าสุด คื อ
“ตาแหน่งให้ ปุ๋ ย” (ค่าเฉลี่ย 0.9 ± 0.4 จาก 2 คิดเป็ นร้ อย
ละ 45)
เมื่อพิจารณารายข้ อ เกษตรกรมากกว่าครึ่ งหนึ่ง
สามารถตอบค าถามส่ ว นใหญ่ ได้ ถู ก ต้ อง ส าหรั บ ข้ อ
คาถามที่มีผ้ ตู อบถูกน้ อย ได้ แก่ “ไม่ว่าจะใส่ปยด้
ุ๋ วยวิธีใด
ให้ กั บ พื ช ชนิ ด ไหนก็ ต าม พื ช จะได้ รั บ ปุ๋ ยและมี ก าร
เจริ ญ เติ บโตเหมื อนกัน ” (ตอบถูก 9 ราย, ร้ อยละ 12.2)
“พื ชสามารถดู ด ซึ ม ปุ๋ ยที่ เราใส่ ลงไปในดิ น ได้ ทัง้ หมด”
(ตอบถูก 12 ราย, ร้ อยละ 16.2) และ “การใส่ปยให้
ุ๋ กับพืช
มากเกิ นไป ไม่มีผลร้ ายอะไรต่อพืช แต่เป็ นการสิน้ เปลือง
เท่านัน”
้ (ตอบถูก 17 ราย, ร้ อยละ 23) (ตารางที่ 1)

การสารวจพฤติ กรรมการใช้ ปุ๋ ยเคมี ครั ง้ นี ้ พบ
อั ต ราการใช้ ปุ๋ ยเคมี ข องเกษตรกรในระดั บ สู งและใช้
ติดต่อกันมาเป็ นเวลานาน เกษตรกรมี พฤติกรรมการใช้
ปุ๋ ยเคมีตามประสบการณ์และคาแนะนาของเพื่อนบ้ าน ใน
ภาพรวม เกษตรกรมีความรู้ เกี่ ยวกับปุ๋ ยเคมี อยู่ในระดับ
ปานกลาง แต่ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การใช้ ปุ๋ ยเคมี อ ย่ า ง
เหมาะสมทัง้ ชนิ ด วิธี และปริ มาณที่ เหมาะสมน้ อยมาก
ความรู้ ที่ไม่ถกู ต้ องนี ้ส่งผลให้ เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้
ปุ๋ ยไม่ถกู ต้ อง เช่น ใช้ มากหรื อบ่อยเกินความจาเป็ นเพราะ
ไม่ ทราบถึ งผลเสียที่ ตามมา โดยเฉพาะการตกค้ างของ
สารเคมีในสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้ แหล่งข้ อมูลข่าวสารที่
สาคัญของเกษตรกร คือ เพื่อนบ้ าน แหล่งข้ อมูลของทาง
ราชการต่าง ๆ รวมทังผู
้ ้ นาชุมชนมีความสาคัญในลาดับ
รอง ข้ อค้ นพบนี ค้ ล้ ายคลึ งกั บ การวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาที่ ว่ า
เกษตรกรมักพึ่งพาข้ อมูลเกี่ ยวกับปุ๋ ยเคมีจากแหล่งที่ ไม่
เป็ นทางการ เช่น เพื่อนบ้ าน ซึ่งอาจไม่น่าเชื่อถือ และอาจ
มีผลประโยชน์ ทับซ้ อน (กัญชลี และคณะ, 2558) ดังนัน้
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งควรแสวงหาแนวทางการเข้ าถึ ง
เกษตรกรกลุม่ เป้าหมาย เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้และ
แนวปฏิบัติในการใช้ ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้ องและเหมาะสม ด้ วย
กลวิ ธี ที่ เป็ นที่ ย อมรั บ ในหมู่ เกษตรกรต่ อ ไป ทั ง้ นี อ้ าจ
ประยุกต์ แนวทางการตลาดเชิงสังคม (social marketing)
(Maibach, 1993) ที่ เคยมี การน ามาใช้ และประสบ
ความสาเร็ จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรใน
ประเทศไทย (บุษบง และคณะ, 2549)
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้สอดคล้ องกับการวิจยั ที่ผา่ นมา
หลายชิ น้ ว่ า ปั จจั ย ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสินใจเลือกซื ้อปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรมากที่สดุ ในขณะที่
ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาดมีอิทธิพลน้ อยเมื่อเทียบ
กับปั จจัยอื่ น (ปั ทมา และคณะ, 2556) แสดงให้ เห็ นว่า
ปุ๋ ยเคมีเป็ นสินค้ าจาเป็ น มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ ต่อ
ราคาต่า ไม่ว่าสินค้ าจะมีราคาแพงสักเท่าใด เกษตรกรก็มี
ความจาเป็ นต้ องซือ้ หามาใช้ ปุ๋ ยเคมีเป็ นสินค้ าที่รัฐบาล
ไทยไม่ควบคุม ผู้ขายสามารถตังราคาได้
้
อย่างอิสระ ส่งผล
ให้ ต้นทุนทางการเกษตรของไทยสูงกว่าเพื่อนบ้ านในกลุ่ม
อาเซียนอย่างเห็นได้ ชดั และ 1 ใน 3 ของต้ นทุนนี ้เป็ น

4. ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจใช้ ป๋ ุยเคมี
การพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นกั บ เพื่ อ นบ้ าน เป็ น
แหล่งข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปุ๋ ยเคมีที่สาคัญที่สดุ สาหรับ
เกษตรกรในพื น้ ที่ รองลงมา ได้ แก่ สื่อต่าง ๆ ผู้แทนจาก
บริ ษั ทปุ๋ ยเคมี หน่ ว ยงานราชการ และผู้ น าชุ ม ชน
ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจ
เลือกใช้ ปุ๋ยเคมีพบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ต้ นทุน ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย และหลักฐานเชิ งประจักษ์ เช่น เห็น
เพื่อนบ้ านใช้ แล้ วได้ ผลจริ ง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
เกษตรกรในระดับมาก ส่วนปั จจัยด้ านข้ อมูลข่าวสารและ
การส่งเสริ มการตลาดมี อิ ทธิ พลเพี ยงปานกลางถึ งน้ อย
เท่านัน้ ปั จจัยที่มีผ้ เู ห็นว่าสาคัญมากในลาดับแรก ได้ แก่
ความสะดวกในการหาซื อ้ การใช้ และการเก็ บ ปุ๋ ย
รองลงมา คือ ประสิทธิ ภาพของปุ๋ ยเคมี ไม่ว่าจะเป็ นด้ วย
ประสบการณ์ ตรงหรื อได้ รับฟั งจากเพื่ อบ้ านก็ ตาม การ
ส่งเสริ มการตลาดของบริ ษัท ไม่ว่าจะเป็ นการโฆษณาทาง
สื่อหรื อการจัดรายการต่าง ๆ รวมทังค
้ าแนะนาของบุคคล
อื่ น ที่ ไม่ ใช่ เพื่ อ นบ้ าน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของ
เกษตรกรไม่มากนัก (ตารางที่ 3)
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Table 1. Knowledge pertaining to chemical fertilizers
Question
Type of chemical fertilizers (Total 5 points; average 4.2 ± 0.9; range 2-5)
1. Growers should select particular fertilizer formula according to type of soils. True or
false?
2. The main three numbers shown in fertilizer formula mean nitrogen, phosphorus and
potassium, respectively. True or false?
3. Growers may obtain information about soil constituents by sending soil samples to
governmental laboratories for soil analysis. True or false?
4. For rice crops, we should use only 60-0-0 formula. True or false?
5. For fruit crops, we should use only 15-15-15 or 16-16-16 formula. True or false?
Appropriate amount of chemical fertilizers (Total 4 points; mean 2.2 ± 0.6; range 0-4)
1. Plants can assimilate all fertilizer when applied to soil. True or false?
2. Growers should always follow company instructions when using chemical fertilizers.
True or false?
3. Too much fertilizer application will not harm plants. The only disadvantage would
be a waste of money. True or false?
4. Applying fertilizer sporadically in appropriate amount is better than using large
amount once. True or false?
Timing of fertilizer application (Total 3 points; mean 1.9 ± 0.8; range 0-2)
1. Fertilizer with high nitrogen formula should be used during flowering and fruit
settling or near the time of harvesting. True or false?
2. Plants need fertilizer the most during seed germination. True or false?
3. Rice needs fertilizer the most during panicle initiation and development. True or
false?
Fertilizer application site (Total 2 points; mean 0.9 ± 0.4; range 0-2)
1. Fertilizer application by means of sowing, sprinkling in rows, or embedding around
plant base depends on types of plants. True or false?
2. Any application method (sowing, embedding, etc.) makes no difference in terms of
plant assimilation and plant growth. True or false?
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Number of
respondents
with correct
answer (%)
69 (93.2)
56 (75.7)
69 (93.2)
65 (87.8)
54 (73.0)
12 (16.2)
65 (87.8)
17 (23.0)
66 (89.2)
35 (47.3)
40 (54.0)
68 (91.9)
72 (97.3)
9 (12.2)
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Table 2. Sources of chemical fertilizer information
Source of information

Time mentioned (%)*
59 (50.0)
22 (18.6)
18 (15.2)
11 (9.3)
8 (6.8)

Neighbors
Radio, television, newspaper
Chemical fertilizer sales representatives
Governmental agencies and state enterprises
Community leaders
Note: * Multiple responses

Table 3. Factors relating to decision to use chemical fertilizer
Factor

High

Product
Convenience of storage
Convenience of use
Appropriate package size
Information and promotional activities
Suggestions from community leaders
Information from agricultural extension
officers/academicians
Mass media advertisement such as radio,
television, newspaper, etc.
Promotional activities from fertilizer companies such
as complimentary vacation, prize drawing, etc.
Cost
Safety to the growers
Price of fertilizer
Possibility of using credit
Distribution Channel
Availability of product
Evidence
Previous positive experience on product efficacy
Indirect experience from neighbors/suggestions by
neighbors
Credibility of fertilizer brand/company
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Number (%)
Moderate
Low

No relation

62 (83.8)
60 (81.0)
50 (67.6)

12 (16.2)
13 (17.6)
18 (24.3)

0 (0)
1 (1.4)
4 (5.4)

0 (0)
0 (0)
2 (2.7)

6 (8.1)
5 (6.7)

42 (56.7)
33 (44.6)

23 (31.1)
33 (44.6)

3 (4.0)
3 (4.0)

20 (27.0)

31 (41.9)

22 (29.7)

1 (1.4)

1 (1.4)

3 (4.0)

19 (25.0)

51 (69.0)

57 (77.0)
50 (67.6)
48 (64.9)

17 (23.0)
20 (27.0)
19 (25.7)

0 (0)
2 (2.7)
4 (5.4)

0 (0)
2 (2.7)
3 (4.0)

59 (79.7)

11 (14.9)

3 (4.0)

1 (1.4)

57 (77.0)
57 (77.0)

17 (23.0)
14 (18.9)

0 (0)
2 (2.7)

0 (0)
1 (1.4)

47 (63.5)

24 (32.4)

2 (2.7)

1 (1.4)
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ข้ อเสนอแนะ

ค่าปุ๋ ยเคมี (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, 2559) ดังนัน้ แนว
ทางการลดต้ นทุนการผลิต นอกเหนือจากการส่งเสริ มให้
เกษตรกรใช้ ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริ มการเจริ ญ เติ บโตของพื ช
แบบอื่น ๆ ที่มีราคาถูกและเกษตรกรสามารถจัดหาได้ เอง
ในชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพาการนาเข้ าจากต่างประเทศแล้ ว
การพิจารณากลไกควบคุมราคาปุ๋ ยของรัฐบาลอย่างเป็ น
รู ปธรรม ยังเป็ นอี กแนวทางหนึ่ งที่ จะช่ วยให้ เกษตรกร
สามารถลดต้ นทุนในการทาการเกษตรลง และสามารถ
แข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ มากขึ ้น
เกษตรกรในพื น้ ที่ โพธิ์ ป ระสาทยั ง คงพึ่ ง พา
ปุ๋ ยเคมีเป็ นหลัก ไม่มีประสบการณ์ การใช้ ปยชี
ุ๋ วภาพหรื อ
ปุ๋ ยอินทรี ย์เป็ นทางเลือกในการเกษตรกรรม แสดงให้ เห็น
ว่า เกษตรกรยังขาดความตระหนักรู้ ต่อนวัตกรรมที่ เป็ น
ทางเลือกนี ้ (นราศิ ณี และคณะ, 2560) ตามทฤษฎี การ
แพร่กระจายนวัตกรรม (Rogers, 2003) กระบวนการสร้ าง
การยอมรั บ และน านวั ต กรรมไปใช้ ในชุ ม ชนหนึ่ ง ๆ
ประกอบไปด้ วย 5 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนที่ เหมาะสมสาหรั บ
แนะนานวัตกรรมเข้ าสูก่ ลุ่มเป้าหมายนี ้ คือ การให้ ความรู้
เพื่อสร้ างความตระหนักของเกษตรกรต่อนวัตกรรม ผลการ
สารวจแสดงให้ เห็นว่า เครื อข่ายทางสังคม คือ เพื่อนบ้ าน
เป็ นเครื อข่ายทางสังคม และการได้ เห็นประสิทธิ ภาพของ
นวัตกรรมจากประสบการณ์ ตรงของตนเอง มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสินใจของเกษตรกร

ดั งนั น้ แนวทางการให้ ความรู้ ควรกระท าใน
ลักษณะกลุ่มเรี ยนรู้ ร่ วมกัน โดยอาศัยทฤษฎี การเรี ยนรู้
สาหรับผู้ใหญ่ (andragogy) (Knowles, 1948) ผสมผสาน
กับการจัดท าแปลงสาธิ ตโดยเกษตรกรที่ สมัครใจ เมื่ อ
เกษตรกรได้ พิสจู น์ประสิทธิภาพของนวัตกรรมด้ วยตนเอง
ร่ วมกับได้ รับความรู้ พร้ อม ๆ กับเพื่อนบ้ าน จะทาให้ เกิ ด
ความตระหนักในนวัตกรรม อันจะน าไปสู่ขัน้ ตอนต่อไป
ของการแพร่ กระจายนวัตกรรม คือ เกิดแรงจูงใจ เกิดการ
ตัดสินใจทดลองใช้ จนกระทัง่ เกิดการยอมรับนวัตกรรมนัน้
ในที่สดุ
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