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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 
1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ในพ้ืนที่ 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตร  
                                           อินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
กิจกรรมที่ 1   :  พัฒนาต้นแบบการจัดการดินปุ๋ยเพื่อการผลิตพืชผักตาม  
                                             มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ 
 

3. ชื่อการทดลอง 1.1 (ภาษาไทย)  :  การพัฒนาต้นแบบการจัดการดินปุ๋ยเพ่ือการผลิตพืชผัก  
                                             อินทรีย์แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  : นางสาวสุดารัตน์  โชคแสน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 
ผู้ร่วมงาน                  : นางสาวนาฏญา  โสภา        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 

: นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ 
: นายอิทธิพล บ้งพรม           ส านักวิจัยแลพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 4 
: นายภัสชญภน หมื่นแจ้ง      ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
: นางสาววนิดา  โนบรรเทา    ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
: นายบุญชู สายธน ู             ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 

5. บทคัดย่อ    
ศึกษาการจัดการดินปุ๋ยเพ่ือการผลิตพืชผักตามมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้

แนวทางด้านการจัดการดินปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตพืชผักอินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินการในพ้ืนที่บ้าน
ประตูชัย ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และบ้านโพนฮาด ต าบลดงครั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างปี 2558-2560 การด าเนินงานประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ วิธีแนะน า มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์  
อัตรา 100 % ตามค่าการวิเคราะห์คุณสมบัติดินและปุ๋ยอินทรีย์ และวิธีเกษตรกร มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์โดยวิธีเกษตรกร 
ผลการทดลองในการปลูกพริก ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ผักกาดหอม และมะเขือเปราะ พบว่าการใส่ปุ๋ยตามอัตรา
แนะน าตามวิธีแนะน า มีแนวโน้มท าให้ผลตอนแทนทางเศรษฐศาสตร์มีรายได้สุทธิ และ BCR มากกว่าวิธีเกษตร  

 ดังนั้นการผลิตพืชผักตามมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราตามค าแนะน า 
เทียบเคียงกับค าแนะน าการใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชเศรษฐกิจของกรมวิชาการเกษตร จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะสมส าหรับ
เกษตรกรสามารถน าไปใช้ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ได ้
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ค าส าคัญ : การจัดการดินปุ๋ย ระบบเกษตรอินทรีย์ 
 
 
 
 

Abstract 
  This research project has To obtain the appropriate soil management for 

organic vegetables in Roi-Et area. The experiments were conducted in Thawat Buri and the 
district of Kaset Wisai Roi Et province during the year 2015-2017 period of 3 years. The 
experiments on the development of soil management protocols, organic fertilizer production, 
and farmer participation were 2 treatments. 100% organic fertilizer application based on soil 
and organic fertilizer analysis. And how the farmers Organic fertilizer is applied by farmers.  The 
results showed that in the production of vegetables, leafy vegetables included Chinese 
cabbage, lettuce and kale, as well as eggplant. Composting at a comparable rate, soil analysis, 
and nutrient requirements in accordance with the instructions for use of economic crops. 
There is a tendency for organic production to have a better return on investment (BCR) than 
farmers.   

Therefore, the production of vegetables according to organic farming standards by 100% 
organic fertilizer application based on soil and organic fertilizer analysis . It is another way for 
farmers to be used in organic vegetable production. 
 Key words : Organic Agricultural, Paticipatory Technology Development, Soil Management,  
      Food Safety 

 
6. ค าน า                                  

เกษตรอินทรีย์ เป็นระบบการจัดการ การผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์  
รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ค านึงถึงความปลอดภัยและความสมดุลทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการท า
การเกษตรตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้บริโภค ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ และสภาพแวดล้อม โดยเน้นการใช้วัสดุ
ธรรมชาติภายในฟาร์มหมุนเวียนหลากหลายคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ลดการน าเข้าปัจจัยการผลิตจากภายนอก  
หลีกเลี่ยงการใช้ที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม 
(Genetically Modified Organisms) หรือผ่านการฉายรังสี มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วย
ความระมัดระวังเพ่ือรักษาสภาพการเป็นอินทรีย์ และคุณภาพที่ส าคัญของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน 
(กรมวิชาการเกษตร, 2556) รัฐบาลไทยจึงให้การสนับสนุนหลักการยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ให้เป็นวาระแห่งชาติ 
ตั้งแต่เดือน มกราคม 2548     เป็นต้นมาเพ่ือลดผลกระทบและปัญหาดังกล่าว รวมถึงช่วยเพ่ิมมูลค่าของผลิตผล
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ทางการเกษตรเนื่องจากผลผลิตอินทรีย์มีราคาสูงกว่าผลิตผลทั่วไป  จากการส ารวจสอบถามเกษตรกรจังหวัด
จันทบุรีในพ้ืนที่มีการใช้สารเคมีอย่างมากตลอดมา พบว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ยิ่งใช้สารเคมี ผลผลิตก็เริ่มลดลง ขาย
ผลผลิตได้ทุนเพียงครึ่งเดียว ปัจจุบันจึงเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่การผลิตในระบบการท าเกษตรอินทรีย์  การผลิต
พืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภูมิภาคต่าง ๆ น้อยรายที่จะผลิตพืชได้ผลดีจนเป็นที่น่าพอใจ โดยมีความยั่งยืนและผลิต
เป็นการค้าได้ผลิตผลที่สม่ าเสมอตลอดทั้งปี การเกษตรในระบบการปลูกพืชผสมผสาน ใช้หลักการเน้นสร้างความ
หลากหลายของชนิดพืชและสัตว์ในระบบนิเวศเกษตร เพ่ือท าให้เกิดการสมดุล ซึ่งส่ งผลดีท าให้มีแมลงศัตรู
ธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้นทั้งชนิดและปริมาณและยังท าให้มีแมลงศัตรูพืชลดน้อยลงด้วย  (Kenny and Chapmann, 
1988 ; Wiech and Wnuk, 1991) แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มความหลากหลายของชนิดพืชที่ปลูกจะลดความรุนแรง
ของการระบาดของแมลงศัตรูพืช  ดังนั้นการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้การผลิตพืชอินทรีย์ โดยเข้าไปศึกษาและ
พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับชุมชนที่มีการผลิตพืชอินทรีย์หรือมีศักยภาพที่สามารถผลิตพืชอินทรีย์ได้ เพ่ือผลักดันให้
เกิดชุมชนต้นแบบการเรียนรู้การผลิตพืชอินทรีย์และเพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนที่มีความสนใจผลิตพืชอินทรีย์ จึง
มีความส าคัญและจ าเป็นในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมีชุมชนหลายชุมชนที่สามารถผลักดันให้เป็นชุมชนต้นแบบการ
ผลิตพืชอินทรีย์ได้ แต่อาจจะยังขาดองค์ความรู้และขาดการผลักดันจากหน่วยงานของรัฐ ท าให้การผลิตพืชอินทรีย์
ในประเทศไทยยังไม่ประสบผลส าเร็จ หากหน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญกับการผลิตพืชอินทรีย์และผลักดันให้มี
การจัดตั้งชุมชนต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือเป็นตัวอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้น  จะท าให้เกิดการเรียน
แบบและการเรียนรู้จากชุมชนอ่ืนๆที่ต้องการผลิตพืชและท าการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ ในอนาคตประเทศ
ไทยจะประสบผลส าเร็จในการผลิตพืชอินทรีย์อย่างแท้จริง 

เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีการท าการเกษตรระบบอินทรีย์จะเน้นการใช้ปุ๋ยคอก มูลสัตว์เลี้ยงของตัวเอง 
หรือซื้อจากเพ่ือนบ้านใกล้เคียง มีการท าปุ๋ยหมัก ท าน้ าหมักชีวภาพ น้ าหมักขับไล่แมลง และใช้ปุ๋ยพืชสดในการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน ในส่วนการปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดร้อยเอ็ดเกษตรกรจะมีทั้งปลูกพืชตามฤดูกาล 
เช่น คะน้า หอมแบ่ง กะหล่ าปลี ผักบุ้ง ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดเขียว พริก มะเขือ แตงร้าน ถั่วฝักยาว ผักชี กุยช่าย 
ขึ้นฉ่าย มะเขือเทศ กะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า ฯลฯ เกษตรกรจะค านวณ วัน เวลา ในการปลูกและเก็บเกี่ยว 
รวมทั้งที่ส าคัญคือเรื่องราคาของผลผลิต และความต้องการของตลาด และพืชที่เก็บเกี่ยวได้ตลอดปี เช่น ข่า ชะอม 
ดอกชมจันทร์ กล้วย หวาย ไผ่เลี้ยง มะม่วง ส าหรับพ้ืนที่ผลิตพืชอินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ อ าเภอเมือง 
อ าเภอเมืองสรวง อ าเภอหนองพอก อ าเภอเกษตรวิสัย และ อ าเภอธวัชบุรี โดยจะมีการผลิตต่อรายในพ้ืนที่ไม่มาก
ตั้งแต่ 1งาน ถึง 2.5 ไร่ ตามข้อมูลรายชื่อแปลงเกษตรกรตรวจติดตามใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ปี 2554 ของ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีทั้งหมด 20 ราย 20 แปลง ซึ่งหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรยังไม่ได้เข้าไปร่วมท าการศึกษา และ
หาแนวทางการผลิตพืชอินทรีย์ที่ปลอดภัย การผลิต และคุณภาพได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรมากนัก 
เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีถูกต้องเหมาะสม ขาดความรู้ในด้าน
มาตรฐานการผลิต ระบบสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบและ
ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ที่เหมาะสม ทั้งด้านการเลือกชนิดพืช การปลูกพืชร่วมพืชแซม ระบบการปลูกพืช  
เทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดิน การอารักขาพืช เพ่ือให้ได้ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ที่ดีและเหมาะสมกั บพ้ืนที่
จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป 
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7. วิธีด าเนินการ           

 - อุปกรณ์  
- พันธุ์พืช ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชผักคะน้า มะเขือเปราะ พริก ผักกาดหอม 
- ปุ๋ยอินทรีย์ 
- สารสกัดสมุนไพรป้องกันก าจัดโรค 
- สารชีวินทรีย์ ได้แก่ : ไตรโคเดอร์มา บิววาเรีย Bacillus thuringiensis (Bt)  B. subtilis   (Bs) 
- วัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ โดโลไมท์ ยิปซั่ม ขี้เถ้าแกลบ ฯลฯ 
- วัสด-ุอุปกรณ์อ่ืนๆ ได้แก่ กล้องถ่ายรูป สมุดบันทึก แว่นขยาย ป้ายแปลง ฯลฯ 

- วิธีการ   
 ด าเนินการโดยใช้แนวทางกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการจัดการดินปุ๋ยที่เหมาะสมใน
ระบบการผลิตพืชผักตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ด าเนินงานในพ้ืนที่เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นชุมชนที่
มีการปลูกพืชผักระบบอินทรีย์เพ่ือการจ าหน่ายในชุมชน ตลาดนัดสีเขียว หรือโรงพยาบาล น าผลวิเคราะห์ดินและ
ค าแนะน าทางวิชาการ มาปรับใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินที่ เหมาะสมในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ โดยการ
ค านวณปริมาณปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน ในแปลงปลูกพืชผักให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์  ตาม
ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน  

ด าเนินการทดลองในแปลงเกษตรกร จ านวน 10 ราย แต่ละราย ประกอบด้วย 2  กรรมวธิี  คือ  
 กรรมวิธีที่ 1 วิธีแนะน า การจัดการดินปุ๋ยพืชผักอินทรีย์ตามเทคโนโลยีแนะน าและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
การเตรียมดินโดยหว่านพืชปุ๋ยสดและไถกลบเมื่อออกดอกเต็มที่ และหว่านปูนโดโลไมท์ อัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน ไถ
พรวนทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ จากนั้นยกแปลงและคราดดินให้ร่วนซุย  การใส่ปุ๋ยอินทรีย์  อัตรา 100 % (ตามค่าการ
วิเคราะห์คุณสมบัติดินและปุ๋ยอินทรีย์) ปลูกพืชผักตามแผนที่ได้ก าหนดในระบบอินทรีย์ ปรับปรุงบ ารุงดินโดยวิธีแนะน า
ตามหลักวิชาการ ปฏิบัติดูแลรักษาพืชผักตามเทคโนโลยีแนะน าและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมในแต่ละชนิด
พืชผัก เมื่อพบศัตรูพืชระบาด ได้แก่ โรคและแมลง ป้องกันก าจัดโดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร เช่น สาร
สกัดสมุนไพร สารชีวินทรีย์ หรือชีววิธี และอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร  การจัดการดินปุ๋ยพืชผักอินทรีย์โดยวิธีเกษตรกร ปลูกพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์  
ปรับปรุงบ ารุงดินโดยวิธีเกษตรกร การเตรียมดินไถเตรียมดินลึก 30 ซม. ตากดินไว้ 1-2 สัปดาห์ จากนั้นยกแปลงและ
คราดดินให้ร่วนซุย  โดยหลังการเตรียมดินใส่ปุ๋ยหมัก อัตราตามกรรมวิธีเกษตรกร คราดกลบก่อนปลูกผัก การปฏิบัติ
ดูแลรักษาพืชผักตามเทคโนโลยีแนะน าและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมในแต่ละชนิดพืชผัก เมื่อพบศัตรูพืช
ระบาด ได้แก่ โรคและแมลง ป้องกันก าจัดโดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร เช่น สารสกัดสมุนไพร สาร
ชีวินทรีย์ หรือชีววิธี และอ่ืนๆตามความเหมาะสม  
 การบันทึกข้อมูล 
   ข้อมูลดิน และปุ๋ย : วิเคราะห์คุณสมบัติ และความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนและหลังปลูกพืช 
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   เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์หาปริมาณอินทรียวัตถุ (% OM) ปริมาณไนโตรเจน (% N) 
ฟอสฟอรัส (P2O5) ที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียม (K2O) ที่แลกเปลี่ยนได้  

- วิเคราะห์สมบัติทางด้านฟิสิกส์และเคมี อ่ืนประกอบ เช่น เนื้อดิน bulk density 
ปฏิกิริยากรด-ด่าง (pH), ค่าการน าไฟฟ้า (EC) และโลหะหนักในดิน เช่น แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) ปรอท ( 
Hg) และ ตะกั่ว (Pb) 
   - วิเคราะห์คุณสมบัติปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปริมาณความชื้น อินทรีย์วัตถุ ปฏิกิริยากรด-ด่าง 
(pH) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ธาตุอาหารหลัก การย่อยสลายที่สมบูรณ์  

ข้อมูลพืช : 
- ด้านการเกษตร เช่น ผลผลิตประเมินผลผลิตโดยเก็บเก่ียวทั้งแปลง  

   - โรคแมลงศัตรูพืช  สัตว์-แมลง ที่มีประโยชน์ ในพ้ืนที่แปลงทดลอง 
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

- อุณหภูมิ  ปริมาณและการกระจายตัวของฝน 
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 

   - ต้นทุนการผลิตและรายได้ 
   - การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม พร้อมปัญหาอุปสรรค  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
- ด้านการเกษตร ได้แก่ ประเมินผลผลิตโดยเก็บเก่ียวทั้งแปลง ประเมินการเกิดโรค 

สารพิษตกค้างและจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลผลิต 
    - ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได้ ผลตอบแทน วิเคราะห์หาค่า
อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน  BCR (Benefit and Cost ratio) 

  
สูตรการหา    B/C ratio     =         Benefit 

     Cost 
- เวลาและสถานที่ เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2560 
            แปลงเกษตรกร อ าเภอธวัชบุรี และอ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
     

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
ด าเนินการทดลองร่วมกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านโพนฮาด ต าบลดงครั่งน้อย 

อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 10 ราย ผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืช พบว่าดินมี pH เป็นกรดรุนแรง-

ด่างอ่อน (4.55-7.29) มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า-ปานกลาง (0.45-1.99 %)  มีปริมาณไนโตรเจนต่ า (0.023-0.100 

%) มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินต่ า-สูง (3.33-143.73 mg/kg) มีโพแทสเชียมที่แลกเปลี่ยนได้
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ต่ า-สูง (22.22-193.26 mg/kg)ราย ผลวิเคราะห์การปนเปื้อนของโลหะหนักในดินทั้ง 10 แปลง พบโลหะหนักใน

ดิน แตไ่มเ่กินระดับเกณฑ์พ้ืนฐานของโลหะหนักในดินประเทศไทย (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในดินแปลงเกษตรกร จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 10 ราย  
                   ปี 2558 

ชนิดโลหะ
หนัก 

ระดับเกณฑ์
พื้นฐานของโลหะ

หนักในดิน  

(มก./กก.)1/ 

ค่าวิเคราะห ์(มก./กก.) 

บุญมี เกรียน ทองส ี วรัญญา กรรณิกา กัณยา ทองจันทร์ สมรัตน ์ หอมจันทร ์ ร าไพ 

สารหนู 30 0.76 1.45 1.27 1.51 0.56 1.3 1.11 1.37 2.15 1.11 

ปรอท 0.1 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

สังกะสี 70 9.66 6.2 9.22 25.49 4.16 19.64 17.61 21.85 11.43 7.2 

ตะกั่ว 55 2.38 3.1 2.89 2.34 1.33 1.78 2.01 3.39 5.55 1.63 

แคดเมียม 0.15 0.12 0.1 0.11 0.13 0.11 0.13 0.1 0.11 0 0.11 

โครเมียม 80 9.6 10.2 10.2 9.8 11.4 9.5 8.9 11.8 22.4 10 

ทองแดง 45 4.3 4.4 7.2 15.9 2.3 14.4 5.2 7.8 9 3.9 

ที่มา : 1/ เอกสารวิชาการ “ระดับเกณฑ์พ้ืนฐาน” ของการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินประเทศไทย 
 
ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบ คือ ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบอัดเม็ด ผลการวิเคราะห์สมบัติ ทางเคมี 

ของปุ๋ยอินทรีย์ พบว่ามีความชื้น 11.69% มี pH 7.92 มีไนโตรเจน 1.5% ฟอสฟอรัส 4.10% โพแทสเซียม 2.70% 
มีค่าการน าไฟฟ้า 10.49 dS/m ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน 22.19% ปริมาณอินทรียวัตถุ 38.25% และ C/N Ratio 
14/1 (ตารางที่ 2) ดังนั้นผลวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2551 ตามประกาศกรมวิชาการ
เกษตร ยกเว้นค่าการน าไฟฟ้าสูงกว่าค่ามาตรฐาน 

 
 
 
ตารางท่ี 2 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่แกลบอัดเม็ด 

รายการทดสอบ ค่ามาตรฐาน ผลวิเคราะห์ 

ความช้ืน (%) ที่ 75oC 20 ชม. ไม่เกิน 30 (%) โดยน้ าหนัก 11.69 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.5-8.5 7.92 

ไนโตรเจนท้ังหมด (%) ไม่น้อยกว่า 1.0 (%) โดยน้ าหนัก 1.50 

ฟอสเฟสทั้งหมด (%) ไม่น้อยกว่า 0.5 (%) โดยน้ าหนัก 4.10 

โพแทสทั้งหมด (%) ไม่น้อยกว่า 0.5 (%) โดยน้ าหนัก 2.70 

ค่าการน าไฟฟ้า (EC; dS/m) ไม่เกิน 10 เดซิซเีมน/เมตร 10.49 
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ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (%) ไม่น้อยกว่า 5 (%) โดยน้ าหนัก 22.19 

ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (%) ไม่ต่ ากว่า 20 (%) โดยน้ าหนัก 38.25 

C/N Ratio ไม่เกิน 20:1 14/1 

 
วิธีค านวณอัตราการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในพืชผักรับประทานใบ (คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดหอม) 

น าผลการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์มาค านวณปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมในการปลูกพืชผัก ตาม
ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ (กรมวิชาการเกษตร, 2552)  ดังนี้ 

อัตราการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของพืชผักรับประทานใบ 
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบมีปริมาณไนโตรเจน 1.5%  
 1) ถ้าในดินมีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่า 1.5% 
- ความต้องการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในคะน้า (N) 20 กิโลกรัม/ไร่ ในดิน OM < 1.5     

ไนโตรเจน (N)   1.5  กิโลกรัม   ได้จากปุ๋ยอินทรีย์                100   กิโลกรัม 
        ถ้าต้องการปุ๋ยไนโตรเจน 20 กิโลกรัม จะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์   (20x100)/1.5  กิโลกรัม 
                                                                                 = 1,333         กโิลกรัม/ไร่ 

เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์มีความชื้น 11.6 % โดยน้ าหนัก หมายถึงในปุ๋ย 100 กก. มีน้ าอยู่ประมาณ 11.6 กก. ถ้า
ต้องการให้ได้ไนโตรเจนครบตามค่าวิเคราะห์ต้องเพ่ิมปุ๋ย อีก 11.6 กก. 
ปุ๋ยอินทรีย์ 100 กก. ต้องเพ่ิมปริมาณปุ๋ย 11.6 กก.  

ดังนั้น  ปุ๋ยอินทรีย์ 1,333  กก. ต้องเพ่ิมปริมาณปุ๋ย 1,333 x11.6/100  =  155 กก.  
เพราะฉะนั้น ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์จ านวน 1,333+155 = 1,488 กิโลกรัม/ไร ่
 

 ด าเนินการปลูกทดสอบผักกวางตุ้งในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558 โดยค านวณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ตามค่าวิเคราะห์ดินที่ผักกวางตุ้งต้องการในวิธีแนะน า  ปริมาณการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ดังนี้ 

1. ในดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุ <1.5% ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์       = 1,488        กิโลกรัม/ไร่ 
2. ในดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุ >1.5% ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์        =  1,116        กิโลกรมั/ไร่    

ส่วนวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตามปริมาณความต้องการของเกษตรกร (793-3,902 กิโลกรัม/ไร่)   เก็บ
เกี่ยวผลผลิตทั้งสองกรรมวิธี (ตารางที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตแต่ละรายพบว่าผลผลิตผักกวางตุ้งของเกษตรกร
ในกรรมวิธีเกษตรกรที่มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณมากกว่าวิธีแนะน ามีผลผลิตมากกว่า (เกรียน กรรณิกา สมรัตน์) 
ส่วนในรายที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้อยกว่าค าแนะน าพบว่ามีผลผลิตผักกวางตุ้งน้อยกว่าวิธีแนะน า (วรัญญา ทองจันทร์)  
เมื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์พบว่าเกษตรกรในรายที่ใส่ปุ๋ยมากกว่าค าแนะน ามีรายได้สุทธิมากกว่า
วิธีแนะน า แต่    อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) ในวิธีแนะน าสูงกว่าวิธีเกษตรกร และในรายที่ใส่ปุ๋ย
อินทรีย์น้อยกว่าค าแนะน าพบว่ามีรายได้สุทธิและและ BCR น้อยกว่าวิธีแนะน า (ตารางที่ 4) ดังนั้นการใส่ปุ๋ย
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อินทรีย์ในการผลิตผักกวางตุ้งอัตราเทียบเคียงค่าวิเคราะห์ดินจึงให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่าวิธี
เกษตรกร 

ตารางท่ี 3 ผลผลิตผักกวางตุ้งในแปลงทดสอบการจัดการดินปุ๋ยพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกร  
              บ้านโพนฮาด ต าบลดงครั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

เกษตรกร 
ปริมาณปุ๋ยอินทรีย ์(กก./ไร่) 

 
ผลผลิต (กก./ไร่) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร   วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
นางเกรียน  ศรีหานาม 1,488         3,902  736 960 
นางกรรณิกา  ไข่สังข์ 1,488         2,023  1,376 1,488 
นางสมรตัน ์  บุญสงกา 1,488         1,959  928 1,084 
นางวรัญญา  ไชยศักดิ ์ 1,488         793  384 288 
นางทองจันทร์  ประชาการ 1,488         1,305  1,200 1,120 
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ตารางท่ี 4 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตผักกวางตุ้งอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านโพนฮาด ต าบลดงครั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

รายการ 
เกรียน    นางกรรณิกา    สมรตัน ์    วรัญญา  ทองจันทร์ 

แนะน า เกษตรกร   แนะน า เกษตรกร   แนะน า เกษตรกร   แนะน า เกษตรกร   แนะน า เกษตรกร  
1. ผลผลิต (กก./ไร่) 736 960  1,376 1,488  928 1,084  384 288  1,200 1,120 

2. ราคาขาย  (บาท/กก.) 20 20  20 20  20 20  20 20  20 20 
3. ต้นทุน (บาท/ไร่) 5,328 9,474  5,128 6,091  5,128 6,156  5,928 4,677  5,128 4,799 
4. รายได้  (บาท/ไร่) 14,720 19,200  27,520 29,760  18,560 21,680  7,680 5,760  24,000 22,400 
5. รายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) 9,392 9,726  22,392 23,669  13,432 15,524  1,752 1,083  18,872 17,961 
6. BCR 2.76 2.03  5.37 4.89  3.62 3.52  1.30 1.23  4.68 4.67 
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ด าเนินการทดสอบปลูกผักกาดหอม ในช่วงเดือนนพฤศจิกายน 2558-มกราคม 2559 โดยน าผลวิเคราะห์
ดินและปุ๋ยมาค านวณปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ 
ที่เหมาะสมในการปลูกผักรับประทานใบเช่นเดียวกันกับผักกวางตุ้ง  เมื่อเก็บเก่ียวผลผลิตพบว่าสามารถเก็บผลผลิต
ได้เพียง 6 ราย เนื่องจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวก่อนก าหนดในแผน ท าให้ขาดข้อมูลบางส่วน (ตารางที่ 5) พบว่า
ผลผลิตผักกาดหอมของเกษตรกรส่วนใหญ่ในกรรมวิธีแนะน าให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร แต่เมื่อเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์พบว่า รายได้สุทธิของเกษตรกร 2 ราย ที่มีการใช้ปุ๋ยมากกว่าค าแนะน า (กรรณิกา 
และสมรัตน์) ในกรรมวิธีเกษตรมีรายได้สุทธิมากกว่าวิธีแนะน า แต่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) ต่ า
กว่าวิธีแนะน า ส่วนเกษตรกรอีก 3 ราย (เกรียน ทองจันทร์ ร าไพ) ซึ่งใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในกรรมวิธีเกษตรน้อยกว่า
ค าแนะน า พบว่ามีรายได้สุทธิและ BCR ต่ ากว่าวิธีแนะน า จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าการผลิตผักกาดหอมโดย
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เทียบเคียงค่าวิเคราะห์ดิน สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ และท าให้มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการ
ลงทุนที่คุ้มค่ากว่าวิธีเกษตรกร (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 5 ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้และผลผลิตผักกาดหอมในแปลงทดสอบของเกษตรกรบ้านโพนฮาด  
              ต าบลดงครั่งน้อย  อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2559 

เกษตรกร 
ปริมาณปุ๋ยอินทรีย ์(กก./ไร่) 

 
ผลผลิต (กก./ไร่) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร   วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
1. นางกรรณิกา  ไข่สังข์ 1,488 1,759  2,600 2,652 
2. นางสมรัตน ์  บุญสงกา 1,488 1,950  3,539 3,607 
3. นางเกรียน  ศรีหานาม 1,488 1,005  3,404 2,666 
4. นางกัณยา  อุชี 1,488 1,188  2,720 2,272 
5 นางทองจันทร์  ประชาการ 1,488 1,423  2,665 2,640 
6. นางร าไพร   พนมเขต 1,488 1,384  2,634 2,505 

เฉลี่ย 1,488 1,452  2,927 2,724 
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ตารางท่ี 6 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตผักกาดหอมอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านโพนฮาด ต าบลดงครั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
รายการ กรรณิกา  สมรัตน ์  เกรียน  กัณญา  ทองจันทร์  ร าไพ 

แนะน า เกษตรกร  แนะน า เกษตรกร  แนะน า เกษตรกร  แนะน า เกษตรกร  แนะน า เกษตรกร  แนะน า เกษตรกร 
1. ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

2,600 2,652  3,539 3,607  3,404 2,666  2,720 2,272  2,665 2,640  2,634 2,505 

2. ราคาขาย  
(บาท/กก.) 

25 25  25 25  25 25  25 25  25 25  25 25 

3. ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

8,480 9,450  8,980 10,634  8,780 7,050  8,600 7,527  8,570 8,338  8,540 8,169 

4. รายได ้
(บาท/ไร่) 

65,000 66,300  88,475 90,175  85,100 66,650  68,000 56,800  66,625 66,000  65,850 62,625 

5. รายไดสุ้ทธิ 
(บาท/ไร่) 

56,520 56,850  79,495 79,541  76,320 59,600  59,400 49,273  58,055 57,662  57,310 54,456 

6. BCR 7.67 7.02  9.85 8.48  9.69 9.45  7.91 7.55  7.77 7.92  7.71 7.67 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



14 

 
 
 



15 

         ด าเนินการปลูกผักคะน้า ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  2560 สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
เพียง 3 ราย ส่วนอีก 7 ราย ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เนื่องจากเพาะกล้าในช่วงเดือนเมษายน 2560 
อากาศร้อนจัดและมีฝนตกในบางช่วงท าให้ต้นกล้าเน่าตาย  ผลผลิตผักคะน้าในกรรมวิธีแนะน าเฉลี่ย 
1,374 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรผลผลิตคะน้าเฉลี่ย 1,602 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 8)  เมื่อน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีแนะน ากับเกษตรกร 
พบว่ากรรมวิธีแนะน ามีค่า BCR สูงกว่าวิธีเกษตรกร 2 ราย ส่วนอีก 1 ราย พบว่าวิธีเกษตรกรให้ค่า 
BCR สูงกว่าวิธีแนะน า (ตารางที่ 8)  จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าการผลิตผักกาดหอมโดยใส่ปุ๋ย
อินทรีย์เทียบเคียงค่าวิเคราะห์ดิน ท าให้มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าวิธีเกษตรกร 
 
ตารางท่ี 7 ผลผลิตผักคะน้าในแปลงทดสอบการจัดการดินปุ๋ยพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกร 

              บ้านโพนฮาด ต าบลดงครั่งน้อย  อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560  

เกษตรกร 
ผลผลิต (กก./ไร่) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
1. สมรัตน์ บญุสงกา 1,947 2,816 
2. ร าไพ   พนมเขต 969 853 
3.กรรณนิกา    ไขส่ังข ์ 1,205 1,138 

เฉลี่ย 1,374 1,602 

  
ตารางท่ี 8 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตผักคะน้าอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านโพนฮาด  
              ต าบลดงครั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 

รายการ 
สมรัตน ์  ร าไพ  กรรณนิกา 

แนะน า เกษตรกร   แนะน า เกษตรกร   แนะน า เกษตรกร  
1. ผลผลิต (กก./ไร่) 1,947 2,816  969 853  1,205 1,138 
2. ราคาขาย  (บาท/กก.) 30 30  30 30  30 30 
3. ต้นทุน (บาท/ไร่) 7,300 11,228  8,148 6,538  7,000 9,150 
4. รายได้  (บาท/ไร่) 58,410 84,480  29,070 25,590  36,150 34,140 
5. รายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) 51,110 73,252  20,922 19,052  29,150 24,990 
6. BCR 8.00 7.52  3.57 3.91  5.16 3.73 

 

ด าเนินการปลูกมะเขือเปราะในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2560 การด าเนินงานล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนการปลูกพืช และเกษตรกรสามารถปลูกมะเขือเปราะได้เพียง 3 ราย เท่านั้น ไม่
สามารถเพาะกล้าได้ทันเวลา เนื่องจากมีฝนตกชุกติดต่อกันหลายวันท าให้ไม่สามารถเพาะกล้าและลง
ปลูกได้  
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น าผลวิเคราะห์ดินและปุ๋ยมาค านวณปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมในการปลูกมะเขือ
เปราะ ในกรรมวิธีทดสอบใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศในอัตราเทียบเคียงกับการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าการใช้
ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ (กรมวิชาการเกษตร, 2553) ดังนั้นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ต้องใช้ในการปลูกมะเขือ
เปราะตามค่าวิเคราะห์ดิน ดังนี้ 
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-    ในดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุ <1.5% ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์         = 1,970  กิโลกรัม/ไร่ 
- ในดินที่มปีริมาณอินทรียวัตถุ 1.5-2.5% ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์      = 1,478  กิโลกรัม/ไร่ 
- ในดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุ >2.5% ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์         =    985  กิโลกรัม/ไร่ 

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในกรรมวิธีเกษตรกรทั้ง 3 ราย พบว่ามีการใส่ปุ๋ยหมักมากกว่ากรรมวิธีแนะน า เมื่อเ ก็บเกี่ยว
ผลผลิตมะเขือเปราะของเกษตรกรทั้ง 3 ราย พบว่าในวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตมากกว่าวิธีทดสอบ ยกเว้น นางทอง
จันทร์ ที่มีผลผลิตในวิธีแนะน ามากว่าวิธีเกษตรกร (ตารางที่ 9) จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ใน
แต่ละราย พบว่าในวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิและ BCR สูงกว่าวิธีเกษตรกร (ตารางที่ 10) จากการทดลองแสดงให้
เห็นว่าการผลิตมะเขือเปราะโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์เทียบเคียงค่าวิเคราะห์ดิน ท าให้มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการ
ลงทุนที่คุ้มค่ากว่าวิธีเกษตรกร 
ตารางท่ี 9 ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้และผลผลิตมะเขือเปราะในแปลงทดสอบบ้านโพนฮาด  
              ต าบลดงครั่งน้อย  อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 

เกษตรกร 
ปริมาณปุ๋ยอินทรีย ์(กก./ไร่) 

 
ผลผลิต (กก./ไร่)  

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร   วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร  

1.สมรตัน์ บุญสงกา 1,478 2,956  1,807 1,871  
2.กรรณนิกา    ไขส่ังข์ 1,478 3,596  1,761 1,881  
3.นางทองจันทร์  ประชาการ 1,478 1,633  1,234 1,163  
 

ตารางท่ี 10 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตมะเขือเปราะของเกษตรกรบ้านโพนฮาด  
                ต าบลดงครั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 

รายการ 
สมรัตน ์  กรรณิกา  ทองจันทร์ 

แนะน า เกษตรกร   แนะน า เกษตรกร   แนะน า เกษตรกร  
1. ผลผลิต (กก./ไร่) 1,807 1,871  1,761 1,881  1,234 1,163 
2. ราคาขาย  (บาท/กก.) 15 15  15 15  15 15 
3. ต้นทุน (บาท/ไร่) 5,610 8,270  5,950 9,420  5,120 5,890 
4. รายได้  (บาท/ไร่) 27,105 28,065  26,415 28,215  18,510 17,445 
5. รายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) 21,495 19,795  20,465 18,795  13,390 11,555 
6. BCR 4.83 3.39  4.44 2.99  3.61 2.96 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การศึกษาการจัดการดินปุ๋ยที่เหมาะสมในระบบการผลิตพืชผักตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ในพ้ืนที่

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยน าผลวิเคราะห์ดิน วิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ และค าแนะน าทางวิชาการ มาปรับใช้ในการปรับปรุง

บ ารุงดินที่เหมาะสมในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ โดยการค านวณปริมาณปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงบ ารุง

ดิน ในแปลงปลูกพืชผักให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์  ตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ ซึ่งได้ร่วมทดสอบกับ

เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในการผลิตพืชผักกินใบ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ผักกาดหอม และผักคะน้า รวมทั้ง
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มะเขือเปราะ จะพบว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราเทียบเคียงค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการธาตุอาหารพืชตาม

ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ (กรมวิชาการเกษตร, 2553) มีแนวโน้มท าให้การผลิตพืชอินทรีย์มีอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) ที่คุ้มค่ากว่าวิธีเกษตรกร 

จากข้อมูลผลการทดลองการจัดการดินปุ๋ยที่เหมาะสมในระบบการผลิตพืชผักตามมาตรฐานการผลิตพืช
อินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จะเห็นได้ว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราเทียบเคียงค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการ
ธาตุอาหารพืชตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ สามารถน ามาเป็นแนะน าให้เกษตรกรในพ้ืนที่น ามา
ประยุกต์ในการผลิตพืชผักในระบบอินทรีย์ได้ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ส่งเสริมและแนะน าการจัดการดินปุ๋ยในระบบการปลูกพืชผักอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่บ้านโพนตูม 
ต าบลดงครั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด น าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ 

 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเกษตรกรผู้ร่วมด าเนินงานวิจัยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 ที่ให้ความสะดวกในการด าเนินงาน รวมทั้ง
ขอขอบคุณทีมงานและเพ่ือนร่วมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ดทุกท่านที่มีส่วนท าให้งานวิจัยนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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13. ภาคผนวก 
 

 
1. ร ู                                       รูปที่ 1 ปริมาณน้ าฝนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557-ธันวาคม 2558 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

 



20 

 
รูปที่ 2 ปริมาณน้ าฝนในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 
รูปที่ 3 ปริมาณน้ าฝนในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 


