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5. บทคดัย่อ 
  การศึกษาผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืชผกัอินทรียภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างด าเนินการ ในปี 2554 – 2556   ในแปลงทดลองส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4  จ  านวน      
1 แปลง และในพื้นท่ีเกษตรกร ต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี   จ  านวน 1 แปลง 
โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ี ระบบนิเวศน์ เทคโนโลยใีนระบบการผลิต
พืชอินทรียท่ี์มีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี  ผลการศึกษาพบวา่ดินแปลงทดลองทั้ง 2 แปลง เป็นกรดปาน
กลาง pH 5.5 ความตอ้งการปูน 70 - 86 กก./ไร่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า ปริมาณอินทรียวตัถุในดินร้อย
ละ 0.68 - 0.78  ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินอยูใ่นระดบัต ่าปานกลาง- สูงมาก  ปริมาณ 10.74 -
53 mg/kg  โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินอยูใ่นระดบัต ่า ปริมาณ  43.50 - 58  mg/kg  โลหะหนกัในดิน
และน ้าพบในปริมาณเล็กนอ้ย ไม่เกินค่าความปลอดภยั   เม่ือส้ินสุดการทดลอง พบวา่ดินมีคุณสมบติัเป็น



กลาง ความตอ้งการปูน เท่ากบั 0  ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพิ่มข้ึน ปริมาณอินทรียวตัถุในดินร้อยละ 1.25 - 
1.69 แต่ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินอยูใ่นระดบัสูงมากควรน าพืชปุ๋ยสดมาใช้
ในการปรับปรุงดินและใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์   ความหนาแน่นรวมของดิน  ดินมีความหนาแน่นท่ีระดบั
ความลึก 15 และ 30 เซนติเมตร เท่ากบั  1.49 - 1.51 g/cm3   และ1.395 - 1.56 g/cm3   ตามล าดบั  หลงัการ
ปลูกพืชในระบบอินทรียพ์บวา่ ความหนาแน่นรวมของดิน ท่ีระดบัความลึก 15 และ 30 เซนติเมตร เท่ากบั 
1.44 - 1.61 g/cm3   และ 1.46 - 1.55 g/cm3 ตามล าดบั  ใกลเ้คียงกบัการเกิดชั้นดินดาน  จึงควรระวงัในการใช้
รถไถท่ีมีน ้าหนกัมากไถพรวนขณะท่ีดินมีความช้ืนสูง  ปุ๋ยท่ีใชพ้บวา่มีคุณสมบติัไดต้ามค่ามาตรฐานปุ๋ย
อินทรีย ์ ของกรมวชิาการเกษตร มีธาตุอาหารเกินค่ามาตรฐาน มีปริมาณโลหะหนกัท่ีต ่ากวา่ค่าก าหนดใน
มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์สารพิษตกคา้งในดิน น ้าและในผลผลิตพืช   ไม่พบสารพิษตกคา้ง ผลการ
วเิคราะห์จุลินทรียป์นเป้ือนในดิน น ้าและในผลผลิตพืช ไม่พบจุลินทรียป์นเป้ือน    ผลการศึกษาผลกระทบ
ของส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืชผกัอินทรียภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างดงักล่าว จึงสามารถน าไปใชใ้น
การก าหนดระยะเวลาในการปรับเปล่ียนในมาตรฐาน  ซึงหากผลการตรวจวิเคราะห์ดิน  ปัจจยัการผลิต น ้า  
ปุ๋ย ไม่พบปัจจยัเส่ียง การก าหนดระยะเวลาในการปรับเปล่ียนควรสั้นลง เพื่อเป็นการช่วยท าใหเ้กษตรกรไม่
เสียเวลาและโอกาสในการผลิตพืช ใหไ้ดรั้บการรับรองท่ีใชเ้วลาในการปรับเปล่ียนท่ีสั้นลง เพื่อเป็น
ทางเลือกในการผลิตผกัอินทรีย ์ใหก้บัเกษตรกรต่อไป 
 

6. ค าน า 
  ปัจจุบนัมีประเทศผูผ้ลิตสินคา้เกษตรอินทรียป์ระมาณ 141 ประเทศทัว่โลก คิดเป็นพื้นท่ี
ประมาณ 201  ลา้นไร่  ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย  สหภาพยุโรป และลาตินอเมริกา  ไดมี้การ
ประมาณการมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Trade Center : 
ITC/UNCTAD/WTO) ในปี พ.ศ. 2550 มูลค่าของสินคา้เกษตรอินทรียใ์นตลาดโลกมีประมาณ  46,000 ลา้น
เหรียญสหรัฐ  มีการขยายตัวร้อยละ 10-20  ต่อปี  โดยมีตลาดผู ้บริโภคท่ีส าคัญ  คือ  สหภาพยุโรป  
สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น  ส าหรับประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตสินคา้เกษตรส่งออกรายใหญ่ของโลกจึงมีความ
จ าเป็นจะตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตสินคา้เกษตรบางส่วน  ให้ตรงตามกระแสความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค และเพื่อสร้างความแตกต่างของสินคา้เกษตรในตลาดโลก  อีกทั้งเป็นการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั
ของประเทศ  และเป็นการลดเง่ือนไขของการกีดกนัทางการคา้ระหวา่งประเทศท่ีนบัวนัจะทวีความเขม้งวด
มากข้ึน  

ประเทศไทยมีพื้นท่ีผลิตพืชอินทรียท่ี์ไดรั้บการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร ประมาณ 58,000 ไร่
(ปี 2551)  พืชท่ีส่งออกไดใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่  ขา้ว  ขา้วโพดฝักอ่อน  ขา้วโพดหวาน  หน่อไมฝ้ร่ัง  ชา  ผลไม้
และสมุนไพร ในปี 2546 กระทรวงพาณิชย ์ได้ประมาณมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรียข์องไทย
ประมาณ 375 ลา้นบาทและมีมูลค่าเพิ่มข้ึนเป็น 920 ล้านบาทในปี 2548 ซ่ึงนับว่าน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบั
มูลค่ารวมของตลาดโลก  ทั้งน้ีประเทศไทยมีศกัยภาพสูงท่ีจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินคา้เกษตรอินทรียใ์ห้มี



มูลค่าเพิ่มสูงข้ึน โดยการปรับเปล่ียนการผลิตสินคา้เกษตรส่งออกทัว่ไปเป็นเกษตรอินทรีย ์เน่ืองจากมีความ
ได้เปรียบในเร่ืองของสภาพภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมท่ีมีความเหมาะสมในเร่ืองของพื้นท่ีท า
การเกษตรประกอบกบัมีพืชหลายชนิดเป็นท่ีตอ้งการของตลาดอินทรียใ์นต่างประเทศเช่น ขา้ว ธัญพืช พืช
น ้ ามนั พืชผกั ไมผ้ล และสมุนไพร เป็นตน้  เน่ืองจากในระบบการผลิตพืชอินทรียส่์งผลกระทบน้อยต่อ
ระบบนิเวศ ส่ิงมีชีวิต และสภาพแวดลอ้ม ผลผลิตท่ีไดเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาดทัว่โลก แต่ทั้งน้ีจะตอ้งเป็น
ผลผลิตอินทรียท่ี์ผ่านการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์จากหน่วยรับรองท่ีเป็นท่ียอมรับตามระบบ
สากล   

 การปฏิบติัเพื่อให้ไดก้ารรับรองตามมาตรฐานยงัพบปัญหาเน่ืองจากขอ้ก าหนดและกฎระเบียบท่ี
เกษตรกรต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของระยะเวลาในการ
ปรับเปล่ียนซ่ึงมีระยะเวลา 3 ปีในการผลิตไมผ้ลไมย้ืนตน้ ดงันั้นเพื่อให้เกษตรกรเขา้สู่ระบบการผลิตพืช
อินทรียไ์ด้รวดเร็วข้ึนตามมาตรฐานสินคา้เกษตร มกษ. 9000 เล่ม 1-2552  เกษตรอินทรีย์  มีการก าหนด
ระยะเวลาปรับเปล่ียน 1 ปี ส าหรับพืชลม้ลุก และ  1ปี 6 เดือน ส าหรับไมย้ืนตน้ โดยมีระยะเวลาปรับเปล่ียน
เช่นเดียวกบัมาตรฐานของ IFOAM แต่แตกต่างจากมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องสหรัฐอเมริกา( NOP )  ท่ี
ก าหนดระยะเวลาปรับเปล่ียน 3 ปีกบัพืชทุกชนิด และมาตรฐานของสหภาพยุโรป(EEC2092/91 )ท่ีก าหนด
ระยะเวลาปรับเปล่ียน 2 ปี ส าหรับพืชลม้ลุก และ  3ปี  ส าหรับไมย้ืนตน้  ซ่ึงในการก าหนดมาตรฐานและ
ปรับเทียบมาตรฐานจะตอ้งมีขอ้มูลทางวชิาการในการสนบัสนุนเหตุผลของช่วงระยะเวลาในการปรับเปล่ียน
ดงักล่าว  นอกจากปัญหาในเร่ืองของมาตรฐานดงักล่าว เกษตรกรผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค เกษตรกรส่วนใหญ่
ตอ้งการไดรั้บความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีในการผลิตพืชอินทรีย ์เน่ืองจากมีตลาดรับซ้ือทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ  ซ่ึงจะช่วยเกษตรกรให้มีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนเน่ืองจากผูซ้ื้อจะให้ราคาสูงกว่าสินคาทัว่ไป 
และท่ีส าคัญยิ่งเป็นระบบการท าการเกษตรท่ี มีความปลอดภัยทั้ งเกษตรกรผู ้ผลิต ผู ้บ ริโภค และ
สภาพแวดลอ้ม ท่ีสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัเกษตรกรไทยตลอดไป 

ดงันั้น เพื่อให้ไดข้อ้มูลทางวชิาการในเร่ืองระยะเวลาในการปรับเปล่ียนท่ีเหมาะสมของการผลิตพืช
อินทรียท่ี์จะใช้ในการก าหนดมาตรฐาน และปรับเทียบมาตรฐาน ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี  4  
จึงไดท้  าการศึกษาผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มในระบบเกษตรอินทรีย ์ เพื่อให้เกษตรกรไดรั้บความรู้ ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัช่วงระยะเวลาในการปรับเปล่ียน เทคโนโลยี แนวทางการผลิต ระบบการผลิต ตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ตลอดจนองคป์ระกอบและวธีิการจดัการระบบการผลิตพืชอินทรีย ์ 
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 5. ชนิด ปริมาณของปัจจยัการผลิตท่ีใชร้วมทั้งวเิคราะห์คุณสมบติั   และสารพิษตกคา้งในปัจจยั      
  การผลิต กรณีปีแรก วเิคราะห์ไม่พบสารพิษ วเิคราะห์ 1 ปี /คร้ัง  

6. ขอ้มูลลกัษณะการเจริญเติบโต ปริมาณ ผลผลิต และคุณภาพ 
7.วเิคราะห์ปริมาณสารพิษตกคา้งในผลผลิตพืชผกัอินทรีย ์
8. ส ารวจโรคแมลงศตัรูพืช ศตัรูธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
 - เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา (เร่ิมต้น-ส้ินสุด) 
เร่ิมตน้ตุลาคม 2553  ส้ินสุดกนัยายน  2556 

 
สถานทีด่ าเนินการ 

 
แปลงทดลองส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4   อ  าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอุบลราชธานี 

และแปลงเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอวารินช าราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

8. ผลการทดลองและวจิารณ์ 
1.ผลการวเิคราะห์คุณสมบัติทางเคมีดิน 

แปลงทดลองส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4  พิกัดแปลง P 0502232  UTM 
1685068  ความสูง  121 เมตรท่ีระดบัน ้ าทะเลปานกลาง  ประวติัพื้นท่ีแปลงทดลองเคยปลูกดาหลาร่วมกบั
กล้วยในระบบเคมี  คุณสมบติัทางเคมีของดิน พบว่าดินเป็นกรดปานกลาง pH 5.5 ความตอ้งการปูน 86 
กกใ/ไร่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า ปริมาณอินทรียว์ตัถุในดินร้อยละ 0.78  ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็น



ประโยชน์ในดินอยูใ่นระดบัสูงมาก  53 mg/kg  ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินอยูใ่นระดบัต ่า  
58  mg/kg  โลหะหนกัในดินพบในปริมาณเล็กนอ้ย ไม่เกินค่าความปลอดภยั        (ตารางท่ี 3)    เม่ือส้ินสุด
การทดลอง พบว่าดินมีคุณสมบติัเป็นกลาง pH 6.93 ความตอ้งการปูน 0 กก/ไร่ ไม่ตอ้งใส่ปูนเพื่อปรับ
สภาพดิน     ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน ปริมาณอินทรียวตัถุในดินร้อยละ 1.25 อยู่ในระดบัต ่าปาน
กลาง มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินเพิ่มข้ึนเป็น  263.75 mg/kg  อยูใ่นระดบัสูงมาก  ปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดิน อยู่ท่ี  67 mg/kg  ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง  (ตารางท่ี 1)  ควรมีการ
ปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนให้กบัดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถัว่และเป็นการเพิ่ม
ปริมาณอินทรียวตัถุลงไปในดินเพื่อ ซ่ึงจะช่วยควบคุมปฏิกิริยาของดิน  และควรมีการใส่ปุ๋ยตามค่า
วเิคราะห์ดิน     (กรมวชิาการเกษตร,2553)   

แปลงเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอวารินช าราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี พิกดัแปลง P 0489064  
UTM 1676396  ความสูง  136 เมตร  ท่ีระดบัน ้ าทะเลปานกลาง ประวติัพื้นท่ีแปลงทดลองเคยเป็นแปลง
ปลูกไผเ่ล้ียง คุณสมบติัทางเคมีของดิน พบวา่ดินเป็นกรดปานกลาง pH 5.50 ความตอ้งการปูน 70.2 กก/ไร่  
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า ปริมาณอินทรียว์ตัถุในดินร้อยละ 0.68  ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์
ในดินอยูใ่นระดบัต ่าปานกลาง  10.74 mg/kg  ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินอยู่ในระดบัต ่า  
43.50 mg/kg  โลหะหนกัในดินพบในปริมาณเล็กน้อย ไม่เกินค่าความปลอดภยั (ตารางท่ี 3)   เม่ือส้ินสุด
การทดลอง พบว่าดินมีคุณสมบติัเป็นกลาง pH 6.6  ความต้องการปูน 0 กก/ไร่ ไม่ต้องใส่ปูนเพื่อปรับ
สภาพดิน   ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน ปริมาณอินทรียวตัถุในดินร้อยละ 1.69  อยู่ในระดบัต ่าปาน
กลาง อยู่ในระดบัปานกลาง มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินเพิ่มข้ึนเป็น  193 mg/kg  อยู่ใน
ระดับสูงมาก  ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดิน อยู่ท่ี  129.25 mg/kg  ซ่ึงอยู่ในระดับสูงมาก  
(ตารางท่ี 2)  ควรมีการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนให้กบัดินดว้ยการปลูกพืชตระกูล
ถัว่และเป็นการเพิ่มปริมาณอินทรียวตัถุลงไปในดินเพื่อซ่ึงจะช่วยควบคุมปฏิกิริยาของดิน  และควรมีการ
ใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน     (กรมวชิาการเกษตร,2553)   

 
2.  ผลการวเิคราะห์ความหนาแน่นรวมของดิน   

แปลงทดลองส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4  ความหนาแน่นรวมของดิน  ดินมี
ความหนาแน่นท่ีระดับความลึก 15 และ  30 เซนติเมตร เท่ ากับ 1.51 g/cm3   และ 1.56 g/cm3   
ตามล าดบั ใกลเ้คียงกบัการเกิดชั้นดินดาน หลงัการปลูกพืชในระบบอินทรียพ์บว่า ความหนาแน่น
รวมของดิน ท่ีระดบัความลึก 15 และ 30 เซนติเมตร เท่ากบั 1.44 g/cm3   และ 1.55 g/cm3 ตามล าดบั  
ดินมีความหนาแน่นลดลง (ตารางท่ี 3)   

แปลงเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอวารินช าราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี ความหนาแน่นรวมของ
ดิน  ดินมีความหนาแน่นท่ีระดับความลึก 15 และ 30 เซนติเมตร เท่ากับ 1.49 g/cm3   และ 1.395 
g/cm3   ตามล าดบั ใกลเ้คียงกบัการเกิดชั้นดินดาน หลงัการปลูกพืชในระบบอินทรียพ์บว่า ความ



หนาแน่นรวมของดิน ท่ีระดบัความลึก 15 และ 30 เซนติเมตร เท่ากบั 1.61 g/cm3   และ 1.46 g/cm3 

ตามล าดบั (ตารางท่ี 4)   
3 . การวเิคราะห์โลหะหนักในดิน 

ผลการวิเคราะห์โลหะหนักในดิน ไม่เกินค่ามาตรฐานทั้ งแปลงทดลองส านักวิจยัและ
พฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 และแปลงเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอวารินช าราบ   (ตารางท่ึ 5)  

 
  

4 . การวเิคราะห์โลหะหนักในน า้ 
ผลการวิเคราะห์โลหะหนักในน ้ าไม่เกินค่ามาตรฐานทั้ งแปลงทดลองส านักวิจัยและ

พฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 และแปลงเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอวารินช าราบ   (ตารางท่ึ 6)  
 
5. ปริมาณแบคทเีรีย 

แปลงทดลองส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4  ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดอยูท่ี่ระดบั 
1.6 x 107- 3.5 x 106  โคโลนี/กรัมดิน และปริมาณราทั้ งหมด  อยู่ท่ีระดับ 1.0 x 105  – 2.2 x 104  
โคโลนี/กรัมดิน (ตารางท่ี 7) 

แปลงเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอวารินช าราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด
อยูท่ี่ระดบั 1.0 x 107- 6.8 x 107  โคโลนี/กรัมดิน และปริมาณราทั้งหมด  อยูท่ี่ระดบั 1.0 x 105  – 9.4  
x 104  โคโลนี/กรัมดิน (ตารางท่ี 8) 

6.คุณสมบัติทางเคมีของปุ๋ยอนิทรีย์ 
  คุณสมบติัทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีใช้ในการทดลองผลิตโดยการหมกัมูลไก่

ผลมแกลบ พบว่ามีคุณสมบติัไดต้ามค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย ์ของกรมวิชาการเกษตร มีธาตุอาหาร
เกินค่ามาตฐาน มีปริมาณโลหะหนักท่ีต ่ากว่าค่าก าหนดในมาตรฐาน ทั้ งท่ีใช้ในแปลงทดลอง
ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 และแปลงเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอวารินช าราบ  จงัหวดั
อุบลราชธานี  (ตารางท่ี 9 และ10) 

7.  ผลการวเิคราะห์สารพษิตกค้างในดิน น า้ ผลผลติพืช 
ผลการวิเคราะห์สารพิษตกคา้งในดิน น ้ าและในผลผลิตพืช ทั้งแปลงทดลองส านกัวิจยัและ

พฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 และแปลงเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอวารินช าราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี  ไม่
พบสารพิษตกคา้ง(ตารางท่ี 11 และ12) 

8. ผลการวเิคราะห์จุลนิทรีย์ปนเป้ือนในดิน น า้ ผลผลติพืช 
ผลการวิเคราะห์จุลินทรียป์นเป้ือนในดิน น ้ าและในผลผลิตพืช ทั้งแปลงทดลองส านกัวิจยั

และพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 และแปลงเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอวารินช าราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี  
ไม่พบจุลินทรียป์นเป้ือน (ตารางท่ี 13 และ14)  



 
9.  ด้านเศรษฐศาสตร์ 
 แปลงทดลองส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4  

ปี2554 - 2555 ด าเนินการปลูกพืชในระบบอินทรีย์  พื้ น ท่ี   800 ตารางเมตร  หว่านปอเทือง        
อตัรา 5 กก./ไร่ ไถกลบเม่ือปอเทืองออกดอก ทิ้งไว ้3 สัปดาห์ ไถพรวน ปลูกข้าวโพดฝักสดในเดือน 
กรกฎาคม-ตุลาคมและสิงหาคม-พฤศจิกายน ปลูกพืชผกั หอมแดง  คะนา้ กวางตุง้ บร็อคโคล่ี ผกับุง้ ในเดือน
ตุลาคม – กุมภาพนัธ์ุ  พริกในเดือนพฤศจิกายน –มีนาคม ในระบบอินทรีย ์     พบวา่ให้ผลตอบแทน เท่ากบั 
26,288  บาท (ตารางท่ี 15)  

ปี2555 – 2556 ด าเนินการปลูกพืชในระบบอินทรีย ์ พื้นท่ี  800 ตารางเมตร  ปลูกพืชผกัตามฤดูกาล
ปลูกพืชผกัตระกูลกะหล ่าในเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพนัธ์ ปลูกหอมแดงในเดือน ธันวาคม – กุมภาพนัธ์ 
ปลูกขา้วโพดหวานในเดือน มีนาคม – เดือนพฤษภาคม ในระบบอินทรีย ์  พบวา่ใหผ้ลตอบแทน 20,786 บาท 
(ตารางท่ี 16) 
 
 แปลงเกษตรกรในพื้นท่ี อ าเภอวารินช าราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี 

 ปี2555 – 2556 ด าเนินการศึกษาระบบปลูกพืชในระบบอินทรีย ์ ร่วมกบัเกษตรกรในแปลง
เกษตรกร พื้นท่ี  4. 4 ไร่ ปลูกพืชผกัในระบบอินทรีย ์ปลูกพืชตระกูลกะหล ่าในระหวา่งเดือนตุลาคม-มีนาคม  
มะเขือปลูกขา้วโพดหวานเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์    ปลูกผกัปลงัเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ปลูก
มะเขือเปาะ เดือนเมษายน – มิถุนายน พืชผกัยืนต้น ได้แก่ กล้วย  ไผ่เล้ียง   ในระบบอินทรีย์   พบว่าให้
ผลตอบแทน 246,585 บาท  ต่อการปลูกพืชในพื้นท่ี 4.4 ไร่  (ตารางท่ี 16) 
 
10. การส ารวจโรคแมลงศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 แปลงทดลองส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4   
 แมลงท่ีพบมีทั้งแมลงท่ีเป็นแมลงศตัรูพืชและแมลงศตัรูธรรมชาติ  แมลงท่ีพบในแต่ละพืชไดแ้ก่ ปอ
เทือง พบหนอนคืบ หนอนกระทูผ้กั แมลงภู่ ตวัต่อ ผึ้ง ผกับุ้งพบ หนอนชอนใบ หนอนกระทูผ้กั ข้าวโพดพบ 
หนอนเจาะล าตน้ บร็อคโคลี ่กวางตุ้ง คะน้า พบ หนอนกระทูผ้กั หนอนใยผกั เพล้ียอ่อน เต่าแตง เต่าทองลาย
หยกั เต่าทองลายจุด  มวนเพรชฆาต ผเีส้ือ ตัก๊แตน มดด า มดแดง แมลงภู่ ตวัต่อ ผึ้ง พริกพบ  เพล้ียอ่อน 
หนอนกระทูผ้กั หนอนหนงัเหนียว  เพล้ียไฟ แมลงหวีข่าว แมลงวนัเจาะผลพริก แมลงปอ เต่าทองลายหยกั 
เต่าทองลายจุด  แมลงวนัขายาว   (ตารางท่ี 17 ) 
 วชัพืชท่ีพบในแปลงไดแ้ก่ หญา้ปากควาย  หญา้ปากนก ผกัเส้ียนผ ี มุง้กระต่าย ผกัโขม สาบม่วง 
กระต่ายจาม ไมยราบ บานไม่รู้โรยป่า หญา้แพรก หนวดปลาดุก คุณนายต่ืนสายป่า   ไม่พบการเกิดโรคใน
พืช  (ตารางท่ี  18) 
 แปลงเกษตรกรในพื้นท่ี อ าเภอวารินช าราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี 



 แมลงท่ีพบมีทั้งแมลงท่ีเป็นแมลงศตัรูพืชและแมลงศตัรูธรรมชาติ  แมลงท่ีพบในแต่ละพืชไดแ้ก่ 
บร็อคโคล่ี  สลดัแกว้  พบดว้งเต่า นกหนอนกระทูผ้กั หนอนใยผกั เพล้ียอ่อน แมลงปอ ผเีส้ือ เต่าทองลาย
หยกั เต่าทองลายจุด  แมลงวนัขายาว  มะเขือเปาะ  พบ      (ตารางท่ี 20 ) 
 วชัพืชท่ีพบในแปลงไดแ้ก่ หญา้ปากควาย  หญา้ตีนนก หญา้ปากนก หญา้งวงชา้ง ผกัเส้ียนผ ี
มุง้กระต่าย ผกัโขม สาบม่วง  สาบแร้งสาบกา กระต่ายจาม ไมยราบ บานไม่รู้โรยป่า หญา้แพรก หนวดปลา
ดุก คุณนายต่ืนสายป่า น ้านมราชสีห์ ผกัปราบ แหว้หมู ผกัโม ผกัปราบไม่พบการเกิดโรคในพืช  (ตารางท่ี  
21) 
 

10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ผลจากการศึกษาและตรวจวิเคราะห์พื้นท่ีและปัจจยัการผลิตและผลผลิตในการผลิตผกัอินทรียใ์น แปลง

ทดลองส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอุบลราชธานีและแปลงเกษตรกรในพื้นท่ี
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่มีความปลอดภยั เน่ืองผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่เกินค่าก าหนดและค่า
มาตรฐานความปลอดภยัซ่ึงสามารถน าไปใชพ้ิจารณาเปล่ียนแปลงการก าหนดระยะปรับเปล่ียนในการผลิตผกัอินทรีย ์ 
หากผลการตรวจวิเคราะห์ดิน  ปัจจยัการผลิต น ้า  ปุ๋ย หากไม่พบปัจจยัเส่ียง การก าหนดระยะเวลาในการปรับเปล่ียนควร
สั้นลง เพื่อเป็นการช่วยท าให้เกษตรกรไม่เสียเวลาและโอกาสในการผลิตพืช ใหไ้ดรั้บการรับรองท่ีใชเ้วลาในการ
ปรับเปล่ียนท่ีสั้นลง เพือ่เป็นทางเลือกในการผลิตผกัอินทรีย ์ใหก้บัเกษตรกรต่อไป 
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12. ภาคผนวก 
 

 
ตารางท่ี 1    ผลการวเิคราะห์คุณสมบติัดิน การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืชอินทรีย ์ปี 2554-
2556     แปลงทดลองส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอุบลราชธานี 

รายการ คร้ังท่ี1  คร้ังท่ี2  คร้ังท่ี3  คร้ังท่ี 4 

pH 5.5  5.93  5.95  6.93 

LR kg/rai 86  172  31  0 

OM (%) 0.78  0.77  0.77  1.25 

N (%) 0.039  0.04  0.039  0.063 

P  mg/kg 53.18  53.75  113.5  263.75 

K  mg/kg 58  79.50  61.25  67 
 ท่ีมา : กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4  
 

 
ตารางท่ี 2    ผลการวเิคราะห์คุณสมบติัดิน การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืชอินทรีย ์ 
ปี 2555-2556 แปลงทดลองนางเกศแกว้  เขม็เพช็ร อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 

รายการ คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี  2  คร้ังท่ี 3 

pH    5.5  6.88  6.58 

LR (kg/rai  702  0  0 

OM (%)   0.68  1.06  1.69 

N (%)   0.034  0.053  0.085 

P (mg/kg)  10.74  417.49  192 

K (mg/kg)  43.50  400  129.25 
 ท่ีมา : กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4  

 
ตารางท่ี 3  ผลการวเิคราะห์ความหนาแน่นดิน  การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืชอินทรีย ์ปี 
2554-2556 แปลงทดลองส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 อ าเภอสวา่งวรีวงศ ์จงัหวดัอุบลราชธานี 



รายการ 
ความหนาแน่นรวมของดิน(g/cm

3
) 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี4 

15 ซม. 30 ซม. 15 ซม. 30 ซม. 15 ซม. 30 ซม. 15 ซม. 30 ซม. 

จุดท่ี 1 1.47 1.51 1.53 1.64 1.59 1.69 1.46 1.59 

จุดท่ี 2 1.55 1.49 1.59 1.65 1.61 1.71 1.42 1.52 

เฉล่ีย 1.51 1.5 1.56 1.645 1.60 1.70 1.44 1.55 
ท่ีมา : กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4  
ตารางท่ี 4  ผลการวเิคราะห์ความหนาแน่นดิน  การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืชอินทรีย ์ปี 
2555-2556 แปลงทดลองนางเกศแกว้ เขม็เพช็ร อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 

รายการ 
ความหนาแน่นรวมของดิน(g/cm

3
) 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี 3 

15 ซม. 30 ซม. 15 ซม. 30 ซม. 15 ซม. 30 ซม. 

จุดท่ี 1 1.57 1.40 1.55 1.50 1.61 1.42 

จุดท่ี 2 1.41 1.39 1.51 1.53 1.62 1.50 

เฉล่ีย 1.49 1.395 1.53 1.51 1.61 1.46 
      ท่ีมา :  กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4  
ตารางท่ี 5  ผลการวเิคราะห์โลหะหนกัในดิน การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตผกัอินทรีย ์ 
 ปี 2556  พื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี  ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 

รายการ 
ระดับเกณฑ์พืน้ฐาน 

(mg/kg ) (1) 
สวพ.4  
(mg/kg ) 

เกศแก้ว 
(mg/kg ) 

 สารหนู (Arsenic) 30  1 1.05 
 แคดเมียม (Cadmium) 0.15  0.10 0.125 
 โครเมียม (Chromium) 80  13 18..81 
 ทองแดง (Copper) 45  6.42 11.96 
 ตะกัว่ (Lead) 55  4.11 3.58 
 ปรอท (Mercury) 0.1  0.02 0.00 
 สังกะสี 70  15.72 36.73 

 



ท่ีมา :   1.  เอกสารวชิาการ “ระดบัเกณฑพ์ื้นฐาน” ของการปนเป้ือนของโลหะหนกัในดินประเทศไทย ในเอกสาร
สนบัสนุนระบบการจดัการคุณภาพ:GAP พริก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิงหาคม 2551  

           2. วเิคราะห์โดยกลุ่มงานวจิยัเคมีดิน ส านกัวจิยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 
ตารางท่ี 6  ผลการวเิคราะห์โลหะหนกัในน ้า การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตผกัอินทรีย ์           
แปลงทดลองส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 อ าเภอสวา่งวรีวงศ ์และแปลงทดลองเกษตรกร       
นางเกศแกว้ เขม็เพชร อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานีจงัหวดัอุบลราชธานี ปี 2555 
 

รายการ 
ค่ามาตรฐาน 

 
ผลการวเิคราะห์ 

สวพ.4 

ผลการ 
วเิคราะห์ 
เกศแก้ว 

 สารหนู (Arsenic) ไม่เกิน 50 mg/kg 0.000 0.000 
 แคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 5 mg/kg 0.0010 0.0010 
 โครเมียม (Chromium) ไม่เกิน 300 mg/kg 0.0030 0.0015 
 ทองแดง (Copper) ไม่เกิน 500 mg/kg 0.0295 0.0205 
 ตะกัว่ (Lead) ไม่เกิน 500 mg/kg 0.0160 0.0155 
 ปรอท (Mercury) ไม่เกิน 2 mg/kg 0 0 
 สังกะสี - 0.0620 0.0370 

ท่ีมา :   1. เอกสารวชิาการ “ระดบัเกณฑพ์ื้นฐาน” ของการปนเป้ือนของโลหะหนกัในดินประเทศไทย ในเอกสาร
สนบัสนุนระบบการจดัการคุณภาพ:GAP พริก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิงหาคม 2551  

           2. วเิคราะห์โดยกลุ่มงานวจิยัเคมีดิน ส านกัวจิยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 
 
ตารางท่ี 7 ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด และราทั้งหมด  การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืชอินทรีย ์  
ปี 2554-2556 แปลงทดลองส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 อ าเภอสวา่งวีรวงศ ์จงัหวดัอุบลราชธานี 

รายการ  ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด  
(โคโลนี/กรัมดิน) (CFU/g soil)  

ปริมาณราทั้งหมด  
(โคโลนี/กรัมดิน) (CFU/g soil)  

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี2  คร้ังท่ี3 คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี2  คร้ังท่ี3 

ตวัอยา่งดิน จุดท่ี 1  2.8  x 10
6
  2.0 x 10

7
  3.5  x 10

6
 1.0  x 10

5
  9.8  x 10

4
  2.2  x 10

4
 

ตวัอยา่งดิน จุดท่ี 2  4.1 x 10
6
  1.4 x 10

7
  1.6  x 10

7
 1.1 x 10

5
  1.0 x 10

5
  1.2  x 10

5
 

ท่ีมา : กลุ่มงานวจิยัจุลินทรียดิ์น ส านกัวจิยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 
 
 



ตารางท่ี 8  ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด และราทั้งหมด  การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืชอินทรีย ์
ปี 2555-2556 แปลงทดลองนางเกศแกว้ เขม็เพช็ร อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 

รายการ  ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด  
(Total bacteria)  

(โคโลนี/กรัมดิน) (CFU/g soil)  

ปริมาณราทั้งหมด (Total bacteria)  
(โคโลนี/กรัมดิน) (CFU/g soil)  

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี2  คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี2  

ตวัอยา่งดิน จุดท่ี 1  1.0  x 10
7
  6.8 x 10

7
  1.3  x 10

5
  1.0  x 10

5
 

ตวัอยา่งดิน จุดท่ี 2  1.3 x 10
7
 3.9 x 10

7
  8.4 x 10

4
 9.4 x 10

4
  

ท่ีมา : กลุ่มงานวจิยัจุลินทรียดิ์น ส านกัวจิยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 
 
ตารางท่ี 9  คุณสมบติัทางเคมีปุ๋ยอินทรีย ์การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืชอินทรีย ์ปี 2554-
2556 แปลงทดลองส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 อ าเภอสวา่งวรีวงศ ์จงัหวดัอุบลราชธานี 

รายการ  
ค่ามาตรฐานปุ๋ย

อินทรีย ์
ผลการวเิคราะห์ปุ๋ยอินทรีย ์

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี2  คร้ังท่ี3 คร้ังท่ี4 

1. ความช้ืน (%) ท่ี 750
๐
C  20 

ซม.  

ไม่เกิน 35% โดย
น ้าหนกั  

12.60  23.8  16.43 30.28 

2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  5.5-8.5  8.9  -  8.34 7.93 

3. ไนโตรเจนทั้งหมด (%)  ไม่นอ้ยกวา่ 1% 
โดยน ้าหนกั  

2.90  1.3  1.8 1.8 

4. ฟอสเฟตทั้งหมด (%)  ไม่นอ้ยกวา่ 0.5% 
โดยน ้าหนกั  

4.30  4.2  2.6 3.1 

5. โพแทสทั้งหมด (%)  ไม่นอ้ยกวา่ 0.5% 
โดยน ้าหนกั  

3.0  2.4  3.9 2.7 

6. ค่าการน าไฟฟ้า (Ec.d S/m)  ไม่เกิน 6 เดซิซี  2.2  -  - 2.66 

7. ปริมาณอินทรียวตัถุ (%)    ไม่นอ้ยกวา่ 30% 
โดยน ้าหนกั  

58.48  36.70  58.16 42.64 

 สารหนู (Arsenic)  ไม่เกิน 50 Mg/kg  2.483  2.797  1.5 1.32 

 แคดเมียม (Cadmium)  ไม่เกิน 5 Mg/kg  0.758  0.405  0.45 0.425 

 โครเมียม (Chromium)  ไม่เกิน 300 15.49  16.240  8.93 8.15 



Mg/kg  

 ทองแดง (Copper)  ไม่เกิน 500 
Mg/kg  

247.20  148.850  91.56 90.54 

 ตะกัว่ (Lead)  ไม่เกิน 500 
Mg/kg  

0.982  0.875  1.6 1.42 

 ปรอท (Mercury)  ไม่เกิน 2 Mg/kg  0  0.000  0 0 

 สังกะสี  -  -  416.400  456.95 444 

ท่ีมา : วเิคราะห์โลหะหนกั  =  กลุ่มงานวจิยัเคมีดิน ส านกัวิจยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 
ท่ีมา : วเิคราะห์ธาตุอาหาร = กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร

เขตท่ี 4 
ตารางท่ี 10  คุณสมบติัทางเคมีปุ๋ยอินทรีย ์ การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืชอินทรีย ์    
            ปี 2555-2556  แปลงทดลองนางเกศแกว้ เขม็เพช็ร อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 

รายการ 
ค่ามาตรฐาน 
ปุ๋ยอินทรีย ์

ผลการวเิคราะห์ ปุ๋ยอินทรีย ์

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 

1. ความช้ืน (%) ท่ี 750
๐
C  20 

ซม. 

ไม่เกิน 35% โดยน ้ าหนกั 15.94 15.75 14.21 

2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.5-8.5 8.75 8.75 7.93 

3. ไนโตรเจนทั้งหมด (%) ไม่นอ้ยกวา่ 1% โดยน ้ าหนกั 1.3 1.9 1.8 

4. ฟอสเฟตทั้งหมด (%) ไม่นอ้ยกวา่ 0.5% โดยน ้ าหนกั 1.6 2.5 2.3 

5. โพแทสทั้งหมด (%) ไม่นอ้ยกวา่ 0.5% โดยน ้ าหนกั 0.8 3.9 2.5 

6. ค่าการน าไฟฟ้า (Ec.d S/m) ไม่เกิน 6 เดซิซี 6.18 - 4.74 

7. ปริมาณอินทรียวตัถุ (%) ไม่นอ้ยกวา่ 30% โดยน ้ าหนกั 33.34 57.61 42.64 

สารหนู (Arsenic) ไม่เกิน 50 Mg/kg 2.059 0.42 0.71 

แคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 5 Mg/kg 0.258 0.37 0.405 

โครเมียม (Chromium) ไม่เกิน 300 Mg/kg 10.785 13.59 13.96 

ทองแดง (Copper) ไม่เกิน 500 Mg/kg 66.275 67.19 75.37 

ตะกัว่ (Lead) ไม่เกิน 500 Mg/kg 0.877 1.03 0.85 

ปรอท (Mercury) ไม่เกิน 2 Mg/kg 0.000 0.000 0.00 

สงักะสี - 313.050 327 368.57 

ท่ีมา : วเิคราะห์โลหะหนกั  =  กลุ่มงานวจิยัเคมีดิน ส านกัวิจยัและพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 



ท่ีมา : วเิคราะห์ธาตุอาหาร = กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร        
        เขตท่ี 4  

ตารางท่ี 11  ผลการวเิคราะห์สารพิษตกคา้งในดิน น ้า และผลผลิตพืช การศึกษาผลกระทบของส่ิงแวดลอ้ม
ในการผลิตพืชอินทรีย ์ปี  2554-2556 แปลงทดลองส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 อ าเภอสวา่งวรีะ
วงศ ์ จงัหวดัอุบลราชธานี 

ล าดบั  รายการ  
OP  

(mg/kg)  
OCl(mg/k

g)  
PY 

(mg/kg)  
CA 

(mg/kg)  
หมายเหตุ  

1  ดินก่อนการปลูกพืช  ND  ND  ND  ND  
 2  น ้าท่ีใชใ้นการปลูกพืช  ND  ND  ND  -  -ไม่ไดว้เิคราะห์  

3  ผกับุง้  ND  ND  ND  ND  
 4  พริก  ND  ND  ND  ND  
 5  กวางตุง้  ND  ND  ND  ND  
 6  ขา้วโพดหวาน  ND  ND  ND  ND  
 7 หอมแดง ND  ND  ND  ND  
       ท่ีมา :  กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4  

ตารางท่ี 12 ผลการวเิคราะห์สารพิษตกคา้งในดิน น ้า และผลผลิตพืช การศึกษาผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มใน
การผลิตพืชอินทรีย ์ปี  2555-2556 แปลงทดลองนางเกศแกว้ เขม็เพช็ร อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั
อุบลราชธานี  

ล าดบั  รายการ  
OP  

 (mg/kg)  
OCl 

(mg/kg)  
PY 

(mg/kg)  
CA 

(mg/kg)  
หมายเหตุ  

1  ดินก่อนการปลูกพืช  ND  ND  ND  ND  
 

2  น ้าท่ีใชใ้นการปลูกพืช  ND  ND  ND  -  -ไม่ไดว้เิคราะห์  

     3  ปุ๋ยท่ีใชใ้นการปลูกพืช  ND ND  ND  ND  
 

4  สลดัแดง  ND  ND  ND  ND  
 

5  บร็อคโคล่ี  ND  ND  ND  ND  
       ท่ีมา :  กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4  



ตารางท่ี 13    ผลการวเิคราะห์จุลินทรียป์นเป้ือนในดิน น ้ า และผลผลิตพืช  การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ในการผลิตพืชอินทรีย ์ปี  2554-2556  แปลงทดลองส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 อ าเภอสวา่งวรีะ
วงศ ์    จงัหวดัอุบลราชธานี 

รายการ  
E.coli  Salmonella spp.  

สรุปผล  ค่ามาตรฐาน   ( 
CFU/g)  

ผลการวเิคราะห์  
( CFU/g)  

ค่ามาตรฐาน  ผลการวเิคราะห์  

ดินแปลงปลูกพืช  ≤ 10  <10  ไม่พบ  ไม่พบ  ผา่น  

น ้าท่ีใชใ้นการปลูกพืช  ≤ 10  <10  ไม่พบ  ไม่พบ  ผา่น  

ปุ๋ยหมกั  ≤ 10  <10  ไม่พบ  ไม่พบ  ผา่น  

ผกับุง้  ≤ 10  <10  ไม่พบ  ไม่พบ  ผา่น  

พริก  ≤ 10  <10  ไม่พบ  ไม่พบ  ผา่น  

กวางตุง้  ≤ 10  <10  ไม่พบ  ไม่พบ  ผา่น  

ขา้วโพดหวาน  ≤ 10  <10  ไม่พบ  ไม่พบ  ผา่น  
ท่ีมา :  กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4  

 
ตารางท่ี 14   ผลการวเิคราะห์จุลินทรียป์นเป้ือนในดิน น ้า และผลผลิตพืช  การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ในการผลิตพืชอินทรีย ์ปี  2555-2556  แปลงทดลองนางเกศแกว้ เขม็เพช็ร อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั
อุบลราชธานี 

ล าดบั  รายการ  

E.coli  Salmonella spp.  

สรุปผล  ค่ามาตรฐาน  
( CFU/g)  

ผลการวเิคราะห์  
( CFU/g)  

ค่ามาตรฐาน  
(ใน 25 กรัม)  

ผลการวเิคราะห์  
(ใน 25 กรัม)  

1  ดินแปลงปลูกพืช  ≤ 10  <10  ไม่พบ  ไม่พบ  ผา่น  

2  น ้าท่ีใชใ้นการปลูกพืช  ≤ 10  <10  ไม่พบ  ไม่พบ  ผา่น  

3  ปุ๋ยหมกั  ≤ 10  <10  ไม่พบ  ไม่พบ  ผา่น  

3  สลดัแดง  ≤ 10  <10  ไม่พบ  ไม่พบ  ผา่น  

4  บร็อคโคล่ี  ≤ 10  <10  ไม่พบ  ไม่พบ  ผา่น  

ท่ีมา :  กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4  



ตารางท่ี 15 ตน้ทุน ผลผลิต ผลตอบแทน การผลิตพืชอินทรียก์ารศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืช
อินทรีย ์ปี 2554-2555  แปลงทดลองส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์   จงัหวดั
อุบลราชธานี      

 
ขา้วโพด บร็อคโคล่ี กวางตุง้ ผกับุง้ พริก ถัว่พุม่ คะนา้ 

ขา้วโพด
หวาน 

หอมแดง รวม 

พ้ืนท่ี (ตรม.) 180 22 22 22 48 33 22 384 96 733 
ช่วงผลิต สค.-พย. พย.-กพ. ธค.-มค. พย.-มค. พย.-มีค. ธค.-กพ. ธค.-กพ. กค.-ตค. ธค.-กพ. - 
ค่าพนัธ์ุ (บาท) 100 10 10 10 10 10 10 30 -  
ค่าฟาง (บาท) - 53 - 35 105 18 35 - 100  
ค่าปุ๋ย (บาท) 900 255 105 135 1,572 90 135 720 960  
บีที (บาท) - 60 30 - 100 - 30 - -  
ออยล ์ - - - - 65 30 - - -  
ตน้ทุน (บาท) 1,000 318 145 180 265 118 210 750 1,690 4,675 
ผลผลิต(กก.) 733 18 22 42 50 - 15 145 460 สด  
ราคาขาย (บาท) 10 50 20 20 20 - 50 10 11  
รายได ้(บาท) 7,330 900 440 840 1,000 - 750 1,450 5,060 17,770 
รายไดสุ้ทธิ(บาท) 6,330 582 295 660 735 -118 540 750 3,370 13,095 

  
 

ตารางท่ี 16 ตน้ทุน ผลผลิต ผลตอบแทน การผลิตพืชอินทรียก์ารศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืช
อินทรีย ์ปี  2555-2556  แปลงทดลองส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์   จงัหวดั
อุบลราชธานี 

รายการ 
บร็อคโค

ล่ี 
กวางตุง้ ผกับุง้ พริก ถัว่พุม่ คะนา้ 

หอมแดง ขา้วโพด 
หวาน 

รวม 

พ้ืนท่ี (ตรม.) 22 22 22 48 33 22 360 360 529 

ช่วงผลิต พย.-ก.พ ธ.ค-ม.ค พย-ธค. ธ.ค-มี.ค ธ.ค ธค-กพ. ธ.ค-ก.พ มี.ค-พ.ค 
 

ค่าพนัธ์ุ (บาท) 10 10 10 10 10 10 330 27 
 ค่าฟาง (บาท) 35 20 35 105 35 20 140 - 
 ค่าปุ๋ย (บาท) 255 105 135 1,572 90 135 432 408 
 บีที (บาท) 60 30 - 100 - - - - 
 ออยล ์ - - - 65 30 - - - 
 

ตน้ทุน (บาท) 360 165 180 1,852 165 165 902 435 4,224 



ผลผลิต(กก.) 28 22 42 80 60 15 346 132 
 ราคาขาย (บาท/

กก.) 30 30 20 100 20 30 30 20 
 

รายได ้(บาท) 840 660 840 8,000 1,200 450 10,380 2,640 25,010 

รายไดสุ้ทธิ
(บาท) 480 495 660 6,140 1,035 285 9,478 1,204 20,786 

 

 
ตารางท่ี 17    ผลการส ารวจ แมลง ในการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืชอินทรีย ์ปี  2554-2556  
แปลงทดลองส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอุบลราชธานี 

บร็อคโคล่ี  แมลงท่ีมีประโยชน์    แมงมุม ผึ้ง  เต่าทองลายหยกั เต่าทองลายจุด  มวนเพรชฆาต ผีเส้ือ 
ตัก๊แตน 
แมลงท่ีใหโ้ทษ เพล้ียอ่อน ดว้งหมดั หนอนกระทูผ้กั  

กวางตุง้  แมลงท่ีมีประโยชน์    เต่าทองลายหยกั เต่าทองลายจุด   มวน ตัก๊แตน   แมงมุม ผึ้ง 
เพล้ียอ่อน ดว้งหมดั หนอนกระทูผ้กั หนอนใยผกั 

พริก  แมลงท่ีมีประโยชน์   แมลงปอ เต่าทองลายหยกั เต่าทองลายจุด  ตัก๊แตน  
                               แมงมุม ผึ้ง แมลงวนัขายาว 
แมลงท่ีให้โทษ เพล้ียอ่อน เพล้ียไฟ   แมงวนัทอง  หนอนกระทูผ้กั หนอนหนังเหนียว                     

แมลงหวีข่าว แมลงวนัเจาะผลพริก   

คะนา้  แมลงท่ีมีประโยชน์    เต่าทองลายหยกั เต่าทองลายจุด   มวน ตัก๊แตน   แมงมุม ผึ้ง 
แมลงท่ีใหโ้ทษ เพล้ียอ่อน ดว้งหมดั หนอนกระทูผ้กั ดว้งเต่า  มวน ตัก๊แตน   แมงมุม ผึ้ง 
                  

ขา้วโพดหวาน  หนอนเจาะล าตน้    หนู  

 
ตารางท่ี 18   ผลการส ารวจ วชัพืช ในการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืชอินทรีย ์ปี  2554-2556  
แปลงทดลองส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จงัหวดัอุบลราชธานี 

กวางตุง้  ผกัส้ียน  สาบแร้งสาบกา   หญา้ดอกขาว  บานไม่รู้โรยป่า ผกัโขม  

พริก  ผกัส้ียน หญา้ปลอ้ง หญา้ตีนนก  สาบแร้งสาบกา   หญา้ดอกขาว  บานไม่รู้โรยป่า คุณนายต่ืนสายป่า 

คะนา้  ผกัส้ียน  สาบแร้งสาบกา   หญา้ดอกขาว  บานไม่รู้โรยป่า  

ขา้วโพดหวาน  เส้ียนผ ี หญา้ปลอ้ง  หญา้ตีนนก   สาบแร้งสาบกา   หญา้ดอกขาว  บานไม่รู้โรยป่า หญา้ปากควาย  



 
 
ตารางท่ี 19 ตน้ทุน ผลผลิต ผลตอบแทน การผลิตพืชอินทรียก์ารศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืช
อินทรีย ์ปี 2555-2556  แปลงทดลองนางเกศแกว้ เขม็เพชร   อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี      

รายการ มะเขือ
ยาว 

ผกักาด
เขียว 

ผกั 
ปลงั 

สลดั ผกัชี
หอม 

ผกัชี
ลาว 

บร็อค
โคล่ี 

ขา้ว 
โพด 

ผกั
โขม 

เรด 
เรบิค 

กลว้ย มะละก
อ 

ไผ ่

วนัปลูก เม.ย-มิ.ย ก.พ-เม.ย มี.ค-
พ.ค 

เม.ย-
ก.ย 

เม.ย-
ก.ย 

เม.ย-
ก.ย 

ต.ค-
มี.ค 

พ.ย-
ก.พ 

มี.ค-
พ.ค 

ม.ค-ก.ย ตลอดปี พ.ค-ก.ย ตลอดปี 

พ้ืนท่ี
(ตรม) 

600 100 200 60 60 60 200 600 100 200 1,600 1,600 1,600 

ค่าไถ 250 100 100 50 50 50 50 250 50 100 4,000 0 0 
ค่าพนัธ์ุ 10 200 0 80 200 200 200 200 10 200 0 100 0  
ค่าฟาง 0 70 700 35 35 35 200 - 100 100 0 350 0 
ค่าปุ๋ยหมกั 0 1,000 ,000 600 600 600 1,000 2,400 500 2,000 8,000 8,000 4,000 
ค่าไฟฟ้า 200 100 200 100 50 50 600 130 10 1000 4,000 4,000 0 
ตน้ทุน 460 1,370 5,000 865 935 935 2,050 2,980 670 2,500 1,6000 1,2450 4,000 
ผลผลิต 48 500 300 72 100 80 160 500 200  285 4,000 4,000 1,000 
ราคาขาย 25 40 20 144 30 30 50 10 20 70 30 20 20 
รายได ้ 1,200 20,000 6,000 7,200 3,000 2,400 8,000 5,000 4,000 20,000 1,20000 8,0000 20,000 
รายได้
สุทธิ 

740 18,630 1,000 6,335 2,065 1,465 5,950 2,020 3,330 17,500 104,000 6,7550 16,000 

รวม           พ้ืนท่ี 4.4 ไร่ 246,585 
 

ตารางท่ี 20   ผลการส ารวจ แมลง ในการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืชอินทรีย ์ 
                    ปี  2556  แปลงทดลองนางเกศแกว้ เขม็เพช็ร อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 

บร็อคโคล่ี  ดว้งเต่า  นก  หนอนกระทูผ้กั  เพล้ียออ่น  

มะเขือยาว หนอนกระทผ็กั  หนอนเจาะผล  

ผกัปลงั  ไม่พบ  

โหระพา  ไม่พบ  

ผกัโขม  ไม่พบ  

สลดัแกว้  ไม่พบ  
 
 



ตารางท่ี 21   ผลการส ารวจวชัพืช ในการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการผลิตพืชอินทรีย ์ปี 2556  แปลง
ทดลองนางเกศแกว้ เขม็เพช็ร อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 

บร็อคโคล่ี  หญา้งวงชา้ง   สาบแร้งสาบกา   ผกัโขม หญา้ตีนนก หญา้ปากควาย  เส้ียนผ ี น ้านมราชสี 
หนวดปลาดุก  ผกัปราบ   หญา้ปลอ้ง   แห้วหมู  

มะเขือยาว  แหว้หมู 

ขา้วโพดเหนียว  หญา้งวงชา้ง   สาบแร้งสาบกา   ผกัโขม หญา้ตีนนก หญา้ปากควาย  เส้ียนผ ี น ้านมราชสี 

หนวดปลาดุก  ผกัปราบ  หญา้ปลอ้ง  

ผกัปลงั  สาบแลง้สาบกา   ผกัโขม  

โหระพา  หญา้งวงชา้ง   สาบแลง้สาบกา   ผกัโขม หญา้ตีนนก หญา้ปากควาย  เส้ียนผ ี น ้านมราชสี 
หนวดปลาดุก  ผกัปราบ  หญา้ปลอ้ง  

ผกัโขม  สาบแร้งสาบกา   ผกัโขม  แหว้หมู  

สลดัแกว้  สาบแร้งสาบกา   ผกัโขม  แหว้หมู  
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