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บทคัดย่อ 

ด าเนินการทดสอบในแปลงร่วมกับเกษตรกร รายละ ๒ กรรมวิธีได้แก่ตามกรรมวิธีทดลองและกรรมวิธี

เดิมของเกษตรกรควบคู่ไปกับการจัดการพ้ืนที่เพ่ือรักษาสภาพพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์โดยการท าแนวกันชนธรรมชาติ 

ชนิดพืชที่ท าการทดสอบเป็นพืชผักหลายชนิดที่ปลูกผสมผสานและหมุนเวียนในระบบ โดยท าการทดลองในพืชหลัก  



ได้แก่  กวางตุ้ง คะน้า และผักกาดหอม  สุ่มเก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังการปลูกพืชทดสอบพบว่าในช่วงฤดูแล้ง

ก่อนเพาะปลูกพืชสภาพดินมีความเป็นด่าง (pH 7.52 - 7.97) มีอินทรียวัตถุเพียงพอต่อความต้องการของพืช (% 

Organic matter 1.8976 - 2.7130) แต่ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยู่ในระดับที่สูงเกินไปเนื่องจากสภาพแล้งมีน้ า

ในดินน้อยท าให้ดินมีเกลือสูงขึ้น การใช้ปุ๋ยหมักและให้น้ าเพียงพอช่วยลดสภาพดินที่มีเกลือสูงได้ ในช่วงฤดูฝน ท า

การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศอัตรา 200-300 กิโลกรัม/ไร่ในแปลงกรรมวิธีทดสอบ หลังการ

เพาะปลูกพืชผักพบว่าสภาพดินมีความเป็นกลางมากขึ้น (pH 7.09 - 7.32) มีอินทรียวัตถุสูงขึ้นและเพียงพอต่อความ

ต้องการของพืช (% Organic matter 1.7246 - 2.8021) ระดับฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมลดลงเนื่องจากมีน้ าฝน

ช่วยท าให้ดินมีเกลือลดลง ผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลผลิตพบว่าไม่พบ

สารพิษตกค้างและจุลินทรีย์ปนเปื้อนจากท้ังสองกรรมวิธี ส่วนปริมาณผลผลิตพืชผัก (กวางตุ้งและผักกาดหอม) 

จากแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกรไม่มีความแตกต่าง แต่มีความแตกต่างในส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการ

ผลิตคะน้าอินทรีย์พื้นที่ 100 ตารางเมตร พบว่าแปลงทดสอบมีรายได้ตอบแทนสุทธิ 3,020 บาท ส่วนแปลงเกษตรกร

มีรายได้ตอบแทนสุทธิ 2,912.50 บาท เมื่อค านวณค่า BCR หรืออัตราผลตอบแทนต่อหน่วยการลงทุนพบว่าแปลง

ทดสอบมีค่า BCR คิดเป็น 5.9216 ซึ่งมีความคุ้มค่าต่อหน่วยการลงทุนมากกว่าวิธีเกษตรกรที่มีค่า BCR คิดเป็น 

5.2955 นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรร่วมทดสอบมีการด าเนินการตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้

เป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของข้อก าหนดทั้งหมด  แต่ยังขาดการด าเนินการบางส่วนที่จ าเป็นต้องมี

การปรับปรุงให้ครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 33.33 

ค าน า 

ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์มีความต้องการเพ่ิมข้ึน สืบเนื่องมาจากการตระหนักถึงพิษภัยของสารพิษ

ที่ปนเปื้อนในอาหาร  และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ก็เป็นที่ยอมรับว่ามีความปลอดภัยสูงทั้งต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและ

สิ่งแวดล้อม  ส าหรับประเทศไทยผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่มีจ าหน่ายส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58) เป็นสินค้าน าเข้า ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ผักสด เครื่องดื่ม เครื่องปรุงอาหาร และขนม แสดงให้เห็นว่าปริมาณและความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ผลิตได้ภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ แม้ว่าพ้ืนที่ท าเกษตร

อินทรีย์จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม โดยในปี 2555 ประเทศไทยมีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์  205,386 ไร่ 

ปริมาณการผลิต 48,578.5 ตัน มูลค่า 1,842.5 ล้านบาท  โดยพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นจาก 55,992 ไร่ ในปี 2545 ซึ่งถือ

ว่ามีอัตราการขยายตัวสูงมากถึงร้อยละ 267   และมีพ้ืนที่ผลิตมากเป็นล าดับที่ 55 ของโลก (จาก 164 

ประเทศ)  คิดเป็นร้อยละ 0.09  ของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ทั่วโลก (234.4 ล้านไร่)  ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรป

และอเมริกา (วิฑูรย์, 2556)  ประกอบกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบันและอนาคตที่เป็นไปโดยเสรีมีการ

แข่งขันสูง  มีการน ามาตรการด้านสุขอนามัยมาใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า  สินค้าเกษตรอินทรีย์จึงมี

ศักยภาพในการแข่งขันสูงส าหรับประเทศไทย  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญของโลก  และมีข้อได้เปรียบทั้ง



ในด้านการผลิต การแปรรูป ระบบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ รวมถึงนโยบายที่

สนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและครบวงจร  โดยให้มีการเพ่ิมทั้งพ้ืนที่ การตลาด การบริโภค การสร้าง

มูลค่า และการบริการด้านเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลางของสินค้าและบริการด้าน

เกษตรอินทรีย์ในระดับสากล  (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557) ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจึงถือเป็นปัจจัยบวก

ในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้กว้างขวางและหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ปัญหาการผลิตสินค้าอินทรีย์ของไทยนอกจากปริมาณและความหลากหลายของชนิดสินค้าไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการแล้ว  ยังมีปัญหาในด้านคุณภาพผลผลิตที่ต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ส าหรับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย การท าเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามวิถีพ้ืนบ้าน  ซึ่งยังให้

ผลผลิตต่ าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  เนื่องจากขาดองค์ความรู้โดยเฉพาะในด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน การ

จัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช และการจัดการโรคและแมลงศั ตรูพืชที่เป็นไปตาม

มาตรฐาน  ท าให้การผลิตมีความเสี่ยงสูง  เกษตรกรขาดความเชื่อมั่นต่อระบบเกษตรอินทรีย์ เห็นได้จากข้อมูล

ของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 ปี 2556 ในพ้ืนที่ 10 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน มีเกษตรกรขอรับแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จ านวน 266 แปลง พื้นที่ 516 ไร่ ได้การรับรองตามมาตรฐาน

เพียง 71 แปลง พ้ืนที่ 140 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 27 ของจ านวนที่ขอการรับรอง  ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อ

เทียบกับความต้องการ  สาเหตุที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนื่องมาจากกระบวนการผลิตมีความเสี่ยงต่อการ

ไม่เป็นอินทรีย์ กล่าวคือมีการใช้ปุ๋ย  สารปรับปรุงบ ารุงดิน และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ไม่เป็นไปตามระบบ

เกษตรอินทรีย์มาตรฐาน    (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3, 2556) สอดคล้องกับผลการเสวนา การ

สร้างองค์ความรู้การปลูกพืชผักอ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น

ร่วมกับหลายหน่วยงานในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่สรุปได้ว่า เกษตรกรมีความต้องการเพาะปลูก

พืชในระบบเกษตรอินทรีย์แต่ยังขาดองค์ความรู้และแนวทางตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  โดยวิธีการผลิตของ

เกษตรกรมีศัตรูพืชระบาด ขาดความรู้เรื่องการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีธาตุอาหารเพียงพอต่อความต้องการของ

พืช  ท าให้มีผลผลิตต่ าและไม่สามารถเพาะปลูกพืชหลายชนิดในระบบเกษตรอินทรีย์ได้ 

ดังนั้นเพื่อเป็นการเพ่ิมแหล่งผลิตและผลผลิตพืชอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน จึงต้องมีการทดสอบและพัฒนา

เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารและการจัดการศัตรูพืชในการผลิตพืชผักอินทรีย์ที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่  

รวมถึงการศึกษาการผลิต วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคอย่างเป็นระบบ เพื่อวางแผนพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ

การผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทาง

การเกษตร นอกจากนี้ยังต้องมีการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค ให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พัฒนา

ตลาดทางเลือกท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เพ่ือให้ระบบการผลิตพืชอินทรีย์มีความ

เข้มแข็ง 



ความหมายและหลักการเกษตรอินทรีย์ 

            เกษตรอินทรีย์ (organic agriculture) หมายถึงระบบจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่

เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ  รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพวงจรชีวภาพ  โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ

หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์และไม่ใช้พืชสัตว์หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปร

พันธุกรรม (genetic modification) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง  เพ่ือ

รกัษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน   อินทรีย์ (organic) เป็น

ค าที่ใช้ระบุฉลากส าหรับผลิตผลจากพืชปศุสัตว์หรือสัตว์น้ าที่ได้จากการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ

ผลิตภัณฑ์  เพ่ือใช้เป็นอาหารหรืออาหารสัตว์ที่ได้จากการแปรรูปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ซึ่งได้รับการ

รับรองจากหน่วยรับรองที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และยังหมายความรวมถึงค าที่ใช้

ระบุฉลากว่า “เกษตรอินทรีย์” หรือ “ออร์แกนิก” หรือ “organic” ด้วย (กรมวิชาการเกษตร, 2552) 

  หลักการของเกษตรอินทรีย์เป็นการพัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสานที่มีความ

หลากหลายของพืชและสัตว์  ระบบการผลิตพ่ึงพาตนเองในเรื่องของอินทรียวัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม  

ฟ้ืนฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ าด้วยอินทรียวัตถุ  เช่น  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  และปุ๋ยพืช

สด  อย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ทรัพยากรในฟาร์มมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รักษาความสมดุลของ

ระบบนิเวศในฟาร์มและความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม  ป้องกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ท าให้เกิด

มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปที่เป็นวิธีการธรรมชาติประหยัด

พลังงานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด   รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบการเกษตร

และระบบนิเวศรอบข้าง  รวมทั้งการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตว์ป่า   รักษาความ

เป็นอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต  แปรรูป  เก็บรักษา  และจ าหน่าย  หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์  

ตลอดกระบวนการผลิต  แปรรูป  และเก็บรักษาผลิตผลผลิตภัณฑ์  หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต้องไม่มา

จากการดัดแปรพันธุกรรมและไม่ผ่านการฉายรังสี (กรมวิชาการเกษตร, 2552) 

การปรับปรุงบ ารุงดินในการผลิตพืชอินทรีย ์

การจัดการธาตุอาหารในการปลูกพืชอินทรีย์เป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะในระบบไม่มีการใช้ปุ๋ย

สังเคราะห์ทางเคมี แหล่งของธาตุอาหารพืชจึงมาจากปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ซึ่งได้แก่ มูลสัตว์ต่างๆ จากปศุสัตว์และสัตว์ปีก ปุ๋ยหมักจากปฏิกูลของสัตว์และสัตว์

ปีก  ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ มูลสัตว์ชนิดแห้งจากปศุสัตว์และสัตว์ปีก ของเสียและปัสสาวะจากสัตว์  

กรณีไม่ได้มาจากระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์จ าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองหรือหน่วยงานที่มี

อ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้วัสดุที่มาจากฟาร์มที่มีการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมคือมีการใช้สารเคมีหรือยาสัตว์



ปริมาณมากและการเลี้ยงแบบกรงตับ    ไม่ให้ใช้มูลสัตว์สดกับพืชอาหารในลักษณะที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน

จุลินทรีย์ก่อโรคสู่ส่วนที่บริโภคได้ของพืช ปุ๋ยจากธรรมชาติ (ปุ๋ยปลา มูลนก  มูลค้างคาว) ฟางข้าว ปุ๋ยหมักจาก

วัสดุเพาะเห็ด  ปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์เหลือใช้จากบ้านเรือน  ส่วนเหลือจากโรงงานฆ่าสัตว์และโรงงาน

อุตสาหกรรมสัตว์น้ า ผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและทอผ้าโดยต้องไม่ใช้สารสังเคราะห์  ปุ๋ย

หมักจากวัสดุพืชเหลือใช้  สาหร่ายทะเลและผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเล  ขี้เลื่อยเปลือกไม้และของเสียจากไม้ 

ขี้เถ้าจากไม้ หินฟอสเฟตจากธรรมชาติ หินโปแทสเซียม และเกลือโปแทสเซียมแคลเซียมคาร์บอเนตจาก

ธรรมชาติ (เช่น ปูนมาร์ล ปูนขาว) หินแมกนีเซียม  แมกนีเซียมซัลเฟต ยิปซัม  โซเดียมคลอไรด์ เฉพาะเกลือ

สินเธาว์  อลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟต แร่ธาตุปริมาณน้อย (เช่น โบรอน ทองแดง  เหล็ก แมงกานีส  

โมลิบดีนัม สังกะสี) ก ามะถัน หินบด  ดิน เช่น เบนโทไนต์ เพอร์ไลต์ ซีโอไลต์ เวอมิคูไลต์  สิ่งมีชีวิตด้าน

ชีววิทยาตามธรรมชาติ (เช่น ไส้เดือน) วัสดุที่ใช้ในการเพาะปลูก  พีท ฮิวมัส ด่างคลอไรด์ ผลพลอยได้จาก

โรงงานน้ าตาล น้ ามันปาล์ม  มะพร้าว  และโกโก้  จากโรงงานผลิตส่วนผสมแปรรูปต่างๆจากเกษตรอินทรีย์  

(กรมวิชาการเกษตร, 2552)   

 ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการน าวัสดุอินทรีย์มาหมักรวมกัน แล้วปรับสภาพให้เกิดกระบวนการ

ย่อยสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ จนได้วัสดุสีน้ าตาลปนด าที่มีความคงทนต่อการย่อยสลาย ปุ๋ยหมักมี

ความส าคัญและมีคุณค่าสูง  ในทางการเกษตรปุ๋ยหมักที่ให้ธาตุไนโตรเจนสูงควรเติมมูลสัตว์และร าข้าวลงไป

ด้วยเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์  (ชนวน, 2544) การใส่ปุ๋ยหมักเติมอากาศท าให้การเจริญเติบโตและ

ผลผลิตผักบุ้งเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  (สมปอง, 2555)  ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตโดยน ามูล

สัตว์มาผสมกับขี้เถ้าแกลบหรือกากอ้อยและร าละเอียด แล้วใช้กากน้ าตาลและจุลินทรีย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการ

ย่อยสลาย  ให้เป็นอินทรียวัตถุที่มีขนาดเล็กลง  ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพที่มีส่วนประกอบของมูลสัตว์ : ขี้เถ้าแกลบ

หรือกากอ้อย : ร าละเอียด : กากน้ าตาล อัตราส่วน 400 : 100 : 30 : 1 โดยน้ าหนัก และน้ าสะอาด 200 ลิตร 

หัวเชื้อจุลินทรีย์ 5 ลิตร มีธาตุอาหารหลัก ไนโตเจน : ฟอสฟอรัส : โปแตสเซียม ร้อยละ 1.81 : 2.20 : 1.94 

ธาตุอาหารรองแคลเซียม และแมกเนเซียมร้อยละ 0.79 และ 0.50  น าไปใช้ในการผลิตพืชผักโดยการคลุกกับ

ดินในระยะเตรียมแปลงปลูก อัตรา 2 กิโลกรัม/ตารางเมตร หรือโรยแต่งหน้าหลังเมล็ดงอก 15 วัน อัตรา 1 

กิโลกรัม/ตารางเมตร  ส าหรับผักกินผลให้โรยระยะติดผลและช่วงเก็บผลผลิต อัตรา 50 -100 กรัม/ต้น  

ส าหรับไม้ผลใช้โรยรอบทรงพุ่ม อัตรา 5-10 กิโลกรัม/ต้น อย่างน้อย 2 ครั้ง ในระยะก่อนออกดอกและติดผล 

(ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5, 2544) ระบบการปลูกพืชโดยมีแตงกวา ถั่วฝักยาวไร้ค้าง และ

ข้าวโพดหวาน แบบต่อเนื่องในแปลงเดียวกัน  โดยใช้ดินผสม filter cake และมูลไก่ (อัตราส่วน 10 : 3 : 1) 

เพียงครั้งเดียว ให้ผลผลิตของแตงกวาและข้าวโพดหวานไม่แตกต่างจากการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ย

อินทรีย์ ถั่วฝักยาวไร้ค้างให้ผลผลิตสูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว  (ชานนท์ และคณะ, 2545)  ปุ๋ยพืชสดเป็น

ปุ๋ยอินทรีย์อีกชนิดหนึ่งที่จ าเป็นต่อการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์  การคลุมดินด้วยซากถั่วลิสงหลังจาก



เก็บฝักแล้วไถกลบ ช่วยท าให้ธาตุอาหารพืช เช่น โปแตสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเพ่ิมข้ึน (สุวพันธ์ และคณะ

, 2540)  ปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่ให้ธาตุอาหาร และหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็น

ประโยชน์กับพืช ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตประกอบด้วยกลุ่มของจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย รา ยีสต์ และแอ

คติโนมัยซีส  ที่สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด้วยการเพ่ิมธาตุฟอสฟอรัสในรูปที่พืชสามารถน าไปใช้

ได้ วิธีการคือ 1) ใส่ร่วมกับหินฟอสเฟต โดยจะช่วยให้ปุ๋ยฟอสเฟตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) ใส่ในดินที่มี

ปริมาณฟอสฟอรัสสูง (ผลวิเคราะห์) โดยจุลินทรีย์จะไปละลายฟอสเฟตที่ถูกตรึงอยู่กับอนุภาคดินให้อยู่ในรูปที่

พืชสามารถน าไปใช้ได้  3) ใช้คลุกเมล็ดก่อนเพาะกล้า อัตราส่วน 1 : 5 โดยน้ าหนัก 4) ใส่รองก้นหลุม อัตรา 

20 กรัม/หลุม  (2 ช้อนแกง) และ 5) ใส่รอบทรงพุ่ม อัตรา 150 กรัม/ทรงพุ่ม 0.5 เมตร (กลุ่มวิจัยจุลินทรีย์ดิน, 

2553 ก.) ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 เป็นปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการตรึงไนโตรเจน ละลายฟอสเฟต และสร้าง

สารกระตุ้นการเจริญเติบโต ประกอบด้วยแบคทีเรี ย 3 สกุล ได้แก่ Azotobacter Azospirillum และ 

Beijerinkia  ในข้าวโพดและข้าวฟ่างสามารถเพ่ิมปริมาณรากได้ร้อยละ 10 เพ่ิมผลผลิตได้ร้อยละ 5 -10 และ

เพ่ิมปริมาณไนโตรเจนให้กับปุ๋ยหมักและดินบริเวณรากพืช วิธีการใช้คือคลุกเมล็ดหรือใส่ในปุ๋ยหมักแล้วรองก้น

หลุม  (กลุ่มวิจัยจุลินทรีย์ดิน, 2553 ข.) การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ร่วมกับปุ๋ยหมักเติมอากาศสมารถลดปริมาณ

ปุ๋ยหมักลงได้ร้อยละ 50 โดยให้ผลผลิตผักบุ้งไม่ต่างกัน  (สมปอง, 2555) 

การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกในพ้ืนที่นาข้าว พืชไร่ และพืชผัก ส าหรับการใส่แบบหว่าน อัตรา 1 -4 ตัน/

ไร่ ส าหรับใส่แบบโรยเป็นแถวตามแนวปลูกพืช ใช้อัตรา 1-2 ตัน/ไร่ หรือถ้าใส่รองก้นหลุมส าหรับไม้ผลหรือไม้

ยืนต้นในครั้งแรก อัตรา 20-50 กิโลกรัม/หลุม ครั้งที่ 2 โรยรอบโคนต้น อัตรา 10-20 กิโลกรัม/ต้น (ทัศนีย์ 

และประทีป, 2550) 

การป้องกันและก าจัดวัชพืชในการผลิตพืชอินทรีย์ 

 ป้องกันและก าจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมีท าได้หลายวิธี เช่น  วิธีการถอนด้วยมือ  ใช้จอบถาง  การตัด 

การไถพรวนพลิกดินตากแดด  การใช้วัสดุคลุมดินซึ่งเป็นการปกคลุมผิวดินนอกจากป้องกันวัชพืชแล้วยังช่วย

อนุรักษ์ดินและน้ าและเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดินอีกด้วย  โดยส่วนใหญ่มักใช้วัสดุตามธรรมชาติ ได้แก่  

เศษซากพืชหรือวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร เช่น ฟางข้าว  ตอซังพืช  หญ้าแห้ง  ต้นถั่ว ขุยมะพร้าว  กากอ้อย 

แกลบ เป็นต้น และการปลูกพืชคลุมดิน เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน นอกจากนี้ยังมีพลาสติกที่ผลิตขึ้น

ส าหรับการคลุมดินโดยเฉพาะซึ่งสามารถน ามาใช้ได้เช่นกัน  (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2547) 

การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชในการผลิตพืชอินทรีย์ 

การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีควรใช้หลายวิธีร่วมกัน ได้แก่  การป้องกันและก าจัด

โดยวิธีกลเช่น  การใช้มือจับแมลงมาท าลาย  การใช้มุ้งตาข่าย  การใช้กับดักแสงไฟ  การใช้กับดักแมลงสี



เหลืองเคลือบวัสดุเหนียว การใช้วัสดุห่อผล เป็นต้น  การป้องกันและก าจัดโดยวิธีเขตกรรม เช่น การดูแลรักษา

แปลงให้สะอาด  การไถพลิกหน้าดินตากแดด  การหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช  การเก็บเกี่ยวพืช

เพ่ือหลีกเลี่ยงการท าลายของโรคและแมลง  การใช้ระบบการปลูกพืช เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน  การปลูกพืช

แซม  การจัดระบบการให้น้ า  การบ ารุงพืชให้แข็งแรง  การใช้กับดัก เช่น สารเตรียมฟีโรโมน ใช้ในกับดัก  การ

ปลูกพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการไล่แมลงเป็นพืชร่วมในระบบเกษตรอินทรีย์ จะช่วยลดและป้องกันการเข้า

ท าลายของแมลงศัตรูพืชได้ เช่น กะเพรา ตะไคร้หอม ดาวเรือง โหระพา กุยช่าย ขึ้นฉ่าย เป็นต้น ซึ่งต้องมีการ

ท าให้เกิดกลิ่นด้วยถึงจะมีประสิทธิภาพ เช่น การขย า การตัด  (แสงเดือน, 2555; ส านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ, มปพ.) 

การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี  เป็นการใช้สิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูของแมลงศัตรูมาใช้ในการ

ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช เช่น ตัวห้ า ตัวเบียน  แบคทีเรีย   ไวรัส  และไส้เดือนฝอย  ตัวอย่างเช่น ชีวินทรีย์

ไวรัส เอ็น พี วี  (NPV : nuclear polyhedrosis virus) ควบคุมหนอนหลอดหอม หนอนกระทู้ ผั ก  มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดในการควบคุมหนอนกระทู้หอม (Spodoptera  exiqua) ในพืชหลายชนิด เช่นพืช

ตระกูลหอม ตระกูลกะหล่ า ข้าวโพดพืชตระกูลถั่ว หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว องุ่น เป็นต้น แต่ข้อจ ากัดคือ

ควรพ่นหลังเวลา 15.00 น. เพ่ือหลีกเลี่ยงรังสีอุลตร้าไวโอเลตที่เป็นอันตรายต่อเชื้อไวรัส  แบคทีเรียบีที    (Bt 

: Bacillus thuringiensis) ควบคุมหนอนหลายชนิด การน าแบคทีเรียบีทีควบคุมหนอนกระทู้หอม    (S. 

exiqua)  ซึ่งมีความต้านทานต่อสารเคมีในการผลิตองุ่นและหน่อไม้ฝรั่ง พบว่าสามารถก าจัดหนอนกระทู้หอม

ได้อย่างดี (กรมวิชาการเกษตร, 2543) ไส้เดือนฝอยควบคุมหนอนและปลวก ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย

สามารถลดปริมาณแมลงศัตรูคะน้าได้ร้อยละ 47-58 และให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากการใช้สารเคมี แต่ได้

ผลตอบแทนและจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าผลผลิตที่ได้จากการผลิตแบบใช้สารเคมี (นุชนารถ และสาโรจน์, 

2547)  การศึกษาการใช้ชีวินทรีย์หรือชีวภัณฑ์แบคทีเรียบีทีและไวรัสเอ็นพีวีในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรู

และใช้แบคทีเรียบีเอสป้องกันก าจัดโรคพืชในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ พบว่าใช้ได้ผลดี (ปัญญา, 2546)  

สารที่ใช้ส าหรับควบคุมศัตรูพืชในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ตามมาตรฐาน (กรมวิชาการเกษตร, 2552) 

ได้แก่ สารจากพืชหรือสัตว์ เช่น สารออกฤทธิ์จากสะเดา สารเตรียมของโรทีโนนหรือสารออกฤทธิ์จากโล่ติ้น  

ซึ่งต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า  น้ ามันจากพืชและสัตว์  สาหร่ายทะเลกรดธรรมชาติ เช่น  

น้ าส้มสายชูสารหมัก   สารเตรียมจากพืชธรรมชาติยกเว้นยาสูบ  กากชา  น้ าส้มควันไม้  พวก แร่ธาตุหรือ

สารประกอบอนินทรีย์ เช่น  สารผสมบอร์โดซ์ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์  คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์  ก ามะถัน  แร่

ธาตุผง  เช่น  หินบด   ดินเบา    โซเดียมไบคาร์บอเนต  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต  น้ ามันพาราฟิน  สบู่

โพแทสเซียม (สบู่อ่อน) เอทิลแอลกอฮอล์ สมุนไพรและสารเตรียมที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงทางพลชีวภาพ  

แมลงตัวผู้ที่ถูกท าหมัน  (กรมวิชาการเกษตร, 2552) 



การใช้พืชหรือสารสกัดจากพืชในการควบคุมหรือป้องกันก าจัดมีข้อดี คือ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และ

ผู้บริโภคสูงเพราะพืชสมุนไพรส่วนมากมีฤทธิ์อ่อนและสลายตัวง่ายเมื่อโดนความร้อนและแสงแดด การใช้สาร

สกัดจากน้อยหน่าในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพริกให้ผลผลิตพริกสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสมุนไพรอ่ืน และสาร

สกัดน้อยหน่าที่ความเข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วนสามารถท าลายไข่และฆ่าตัวอ่อนของไรขาวได้ 100 

เปอร์เซ็นต์ ฆ่าตัวเต็มวัยไรขาวได้  80 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ท าอันตรายต่อไข่และตัวเต็มวัยของไรตัวห้ า (กนก, 

2546) ส านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารธรรมชาติทางการเกษตรได้ผลิตและใช้สารสกัดจากสะเดา

และรากหางไหล รวมทั้งสะเดาผงเข้มข้น พบว่าสามารถการควบคุมหนอนใยผักได้ใกล้เคียงกับการใช้สารเคมี

โดยควบคุมเพลี้ยอ่อนได้สูงกว่าการใช้สารเคมี (สุรพล, 2546) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ใช้สารสกัด

จากสะเดา ข่า ตะไคร้หอมหรือหางไหล อัตรา 20-30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  หรือน้ าส้มควันไม้ อัตรา 100 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ส าหรับฆ่าเชื้อในดินใช้อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ า 1 ลิตร ตลอดจนใช้กับดักผีเสื้อกลางคืน 

เพ่ือลดจานวนผีเสื้อที่มาวางไข่ ร่วมกับวิธีเขตกรรมโดยเด็ดใบที่ไม่สมบูรณ์ มีการท าลายของโรคแมลง และใบที่

อยู่บริเวณหนาทึบออก เพ่ือให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี ในการปลูกแตงกวาและถั่วฝักยาวแบบปลอดภัยจากสารพิษ 

(ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2556) 

การป้องกันก าจัดโรคพืชในการผลิตพืชอินทรีย์ 

การป้องกันก าจัดโรคพืชโดยไม่ใช้สารเคมีควรใช้วิธีผสมผสานได้แก่ การใช้วิธีกล เช่น แช่เมล็ดในน้ าอุ่น 

เก็บชิ้นส่วนของพืชไปท าลาย  การไถพลิกหน้าดินตากแดดเพ่ือท าลายเชื้อสาเหตุโรคท่ีอยู่ในดิน    การป้องกัน

และก าจัดโดยวิธีเขตกรรม  เช่น  ใช้ปูนขาวปรับสภาพดิน  การดูแลรักษาแปลงให้สะอาด  การหาระยะเวลาที่

เหมาะสมในการปลูกพืช  การเก็บเกี่ยวพืชเพ่ือหลีกเลี่ยงการท าลาย  การใช้ระบบการปลูกพืช  เช่น  การปลูก

พืชหมุนเวียน  การปลูกพืชแซม  การจัดระบบการให้น้ า  การบ ารุงพืชให้แข็งแรง  (กรมส่งเสริมการเกษตร, 

2547)  การใส่อินทรียวัตถุลงในดินนอกจากท าให้พืชเจริญเติบโตดีแล้ว  ยังช่วยเพ่ิมแหล่งคาร์บอนให้กับ

จุลินทรีย์ในดิน  ท าให้มีกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นกลไกในการควบคุมกันเองโดยธรรมชาติ 

(อัศนีย์, 2544)  การป้องกันก าจัดโรคเหี่ยวของพืชที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium  oxysporum  โดยไม่ใช้

สารเคมี คือ การปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ราไตรโคเดอร์มาคลุกเมล็ดหรือวัสดุเพาะกล้า  และท าลายต้นเป็น

โรค (อภิรัชต์, มปพ.)  

การป้องกันก าจัดโรคพืชโดยชีววิธีเป็นการลดปริมาณและความสามารถในการท าให้เกิดโรคของเชื้อ

สาเหตุ โดยการใช้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวหรือหลายชนิด จุลินทรีย์ที่มีสมบัติในการควบคุมศัตรูพืชและมีการ

น ามาใช้ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชเรียกว่า ชีวินทรีย์  (ศิริพงษ์ และรัศมี, 2540) เช่น การใช้เชื้อแบคทีเรีย  

(Bs: Bacillus subtilis) ในการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรีย (Ralstonia  solanacearum) เช่น โรค

เหี่ยวของขิง พริก และมะเขือเทศ     (ณัฐิมา และคณะ, 2556)  การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma) 



ในการควบคุมโรคพืช  ซึ่งมีกลไกการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดยการเป็นปรสิตด้วยการสร้างเอนไซม์ย่อย

สลายผนังเซลล์ของเชื้อราสาเหตุโรคพืช การยับยั้งการเจริญของเชื้อราโรคพืชโดยการสร้างสารพิษหรือสาร

ปฏิชีวนะ เช่น  ไวริดิน  ไตรโคเดอมิน  และการแก่งแย่งอาหารและพ้ืนที่ครอบครองของเชื้อราโรคพืช  เชื้อรา

ไตรโคเดอร์มามีข้อได้เปรียบคือเป็นเชื้อราที่พบได้ทั่วไปในดิน เลี้ยงง่าย และเจริญเติบโตเร็ว ไม่ท าให้เกิดโรค

กับพืช  ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้หลายชนิด เช่น เชื้อราในสกุล Fusarium  Phytophthora  Pythium  

Rhizoctonia  Sclerotium  และ Verticillium  และสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืชได้ด้วย  การ

ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด สามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น ใช้เชื้อสดผสมกับร าข้าวละเอียดและปุ๋ยอินทรีย์ใน

สัดส่วน 1 : 4 : 100 โดยน้ าหนัก  ส าหรับใส่หลุมปลูก อัตรา 10-20 กรัม (1-2 ช้อนแกง) คลุกเคล้ากับดินใน

หลุมปลูกพืชก่อนการหยอดเมล็ดพืช  หรือหว่านลงแปลงปลูก อัตรา 50-100 กรัม/ตรม. หรือใช้ผสมวัสดุปลูก

ส าหรับเพาะกล้า  โดยใส่ส่วนผสมของเชื้อสด + ปุ๋ยอินทรีย์  ผสมร่วมกับดินหรือวัสดุปลูกอัตรา 1 : 4 โดย

ปริมาตร (20 เปอร์เซ็นต์) การคลุกเมล็ดก่อนปลูก โดยใช้เชื้อสดอัตรา 10 กรัม (1 ช้อนแกง) ต่อเมล็ด 1 

กิโลกรัม เติมน้ า 10 มิลลิลิตร (ซีซี)  การใช้หัวเชื้อสดในรูปน้ า  โดยใช้ เชื้อสดผสมน้ าในอัตรา 100 กรัม/น้ า 

20 ลิตร ใช้ฉีดพ่น ราด รดลงดิน หรือพ่นส่วนบนของต้นพืช หรือปล่อยพร้อมระบบการให้น้ า  และใช้แช่ส่วน

ขยายพันธุ์พืช เช่นเมล็ด หัว เหง้า แง่ง ท่อนพันธุ์  รากต้นกล้า หน่อ เป็นต้น  (จีระเดช, 2540)  การใช้ร่วมกับ

ปุ๋ยหมัก  อัตราส่วนเชื้อไตรโคเดอรมาสด 25 กรัม/ปุ๋ยหมัก 10  กิโลกรัม  หรือผสมน้ ารด  อัตราส่วนเชื้อราไตร

โคเดอรมาสด 250  กรัม/น้ า 50 ลิตร รดต้นกล้าหรือต้นพืชที่อยู่ระหว่างเจริญเติบโต หรือใช้แชรากกล้าพริก

นาน 10-20 นาที ก่อนย้ายปลูก  (กรมวิชาการเกษตร, 2551 ข) 

การใช้สารสกัดจากธรรมชาติ สารที่อนุญาตให้ใช้ควบคุมโรค ได้แก่ ก ามะถัน บอร์โดมิกซ์เจอร์  คอป

เปอร์ซัลเฟต  คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์  คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์  พืชสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพรสารสกัดจาก

พืชหรือพืชสมุนไพรควบคุมโรคพืชได้โดยออกฤทธิ์ต่อเชื้อสาเหตุของโรค เช่น น้ ามันหอมระเหยของใบผักแขยง 

ผิวมะกรูด เหง้าไพล ใบยูคาลิปตัส และใบตะไคร้  ที่ความเข้มข้น 0.1 0.2  0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ สามารถ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ (รวีวรรณ, 2542) สารสกัดจากสาบเสือ 

ตะไคร้หอม บอระเพ็ด หางไหล ข่า ขมิ้น  กระชายด า และกระชายแกงสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราและ

แบคทีเรียสาเหตุโรคพืชได้  และสารสกัดน้ ามันสะเดาที่ความเข้มข้น 5 - 20 เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยั้งการ

เจริญของเชื้อรา  Pyricularia  grisea  ได้ การเพ่ิมประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชโดยการเติมน้ าส้มสายชู

และผงฟูลงในสารสกัดสามารถยับยั้งการเจริญเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้ 100 เปอร์เซ็นต์  (รัตนาภรณ์ และคณะ, 

2547)  สารสกัดจากกระชายแกง กระชายด า ขมิ้น สาบเสือ และหางไหล (30 กรัม/แอลกอฮอล์ 40 

เปอร์เซ็นต์  ปริมาตร 100 มิลลิลิตร+น้ าส้มสายชู 0.3 เปอร์เซ็นต์) เจือจางด้วยน้ า อัตราส่วน 1 : 10 สามารถ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Rhizoctonia  solani  สารสกัดจากหางไหลสามารถยับยั้งการเจริญเติบโต

ของเชื้อราสาเหตุโรค Colletotrichum  gloeosporioides  สารสกัดหางไหลและตะไคร้หอมสามารถยับยั้ง



การเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora  palmivora  ได้เช่นเดียวกับสารเคมี (รัตนาภรณ์ และคณะ, 

2548) 

การปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 

พืชทีป่ลูกในระบบการผลิตพืชอินทรีย์เน้นความหลากหลาย เพ่ือให้เกิดกลไกการควบคุมและรักษา

สมดุลของสิ่งมีชีวิตในระบบ การปลูกสลับพืชในพ้ืนที่เดียวกันเป็นการป้องกันและตัดวงจรศัตรูพืชในดิน  เช่น 

พืชแรกเป็นกะหล่ าปลี พืชต่อมาอาจเป็นผักบุ้งจีน แล้วตามด้วยผักกาดหัว ปวยเล้ง ตั้งโอ๋ คะน้า ผักชี มะเขือ 

ซึ่งถือเป็นพืชในแนวนอน  ส่วนพืชในแนวตั้ง ได้แก่ พืชที่ขึ้นค้าง เช่น ถั่วฝักยาว มะระ เป็นต้น (แสงเดือน, 

2555)  การปลูกคะน้าในแปลงที่ปลูกมะเขือเทศเป็นพืชแซมได้รับความเสียหายจากการเข้าท าลายของแมลง

น้อยกว่า (ประจง, 2532)  การปลูกบล็อคโคลี่ ถั่วลิสง ทานตะวัน ข้าวฟ่างสลับกับพืชหลักท าให้ไส้เดือนฝอย

รากปมเข้าท าลายน้อยลง ส่วนปอเทือง ดาวเรือง สามารถลดการเกิดปมได้ (ไตรเดช และธิติยา, มปพ.) การ

ปลูกกะหล่ าดอกร่วมกับหอมแบ่ง ทั้งในรูปแบบที่ใช้สารเคมี สารสกัดจากสะเดา และแบคทีเรียชีวินทรีย์ 

กะหล่ าดอกให้ผลผลิตที่เป็นจ านวนต้นดีมีแนวโน้มสูงกว่าแปลงที่ไม่ปลูกหอมแบ่ง (ปราโมทย์ และพรทิพย์, 

2538) การปลูกคะน้าในแปลงที่ปลูกผักชีเป็นพืชร่วมมีความเสียหายน้อยกว่าไม่ปลูกพืชร่วม  (ปราโมทย์และ

พรทิพย์, 2540)  ระบบการปลูกพืชหมุนเวียนแบบเกษตรอินทรีย์มีก าไรและมีความเสี่ยงน้อย ดังเช่นการปลูก

พืชอินทรีย์ระบบแตงกวา-ถั่วฝักยาว-ข้าวโพดในแปลงเกษตรกรโดยปลูกแตงกวาเป็นพืชแรกตามด้วยถั่วฝักยาว

และข้าวโพดมีอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.38  (สาลี่ และคณะ,2552) ระบบ แตงกวา-

ถั่วฝักยาว-ข้าวโพด ระบบ บวบ-ถั่วฝักยาว-มะระ  และ ระบบ มะระ-ถั่วฝักยาว ให้ค่า BCR เท่ากับ 1.64 1.58 

และ 2.36  ตามล าดับ  (สาลี่ และคณะ, 2553)   

ระบบการปลูกพืชหมุนเวียน 3 ชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน (1 ไร่) โดยปลูกแตงกวาเป็นพืชที่  1 (60 วัน) 

ถั่วฝักยาวเป็นพืชที่ 2 (80 วัน) และข้าวโพดหวานเป็นพืชที่ 3  (70 วัน) เมื่อแตงกวาอายุ 25-30 วัน เริ่มออก

ดอก ติดผลและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อเนื่องนานประมาณ 1 เดือน ผลผลิต 2,058 กิโลกรัม/ไร่ หลังเก็บผลผลิต

ตัดเถาออกก าจัดวัชพืชและพรวนดินหลุมเดิมพร้อมปลูกพืชที่ 2 ถั่วฝักยาว หยอดเมล็ด 3-4 เมล็ด/หลุม ต้น

ถั่วฝักยาวจะอาศัยปุ๋ยที่ตกค้างจากการปลูกแตงกวา แต่อาจใส่ปุ๋ยหมักแห้งเสริมให้ต้นที่ไม่งาม  หลังปลูก

ประมาณ 50 วัน เริ่มเก็บผลผลิตได้และเก็บต่อเนื่องประมาณ 30 วัน ผลผลิตรวม 1,177 กิโลกรัม/ไร่ หลังเก็บ

เกี่ยวผลผลิตตัดเถาก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยหมักแห้ง 1 ก ามือ/หลุม (หลุมเดิม) พรวนดินเพ่ือปลูกพืชที่ 3 คือ

ข้าวโพดหวาน หลังปลูก 14 วัน ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้น/หลุม  ใส่ปุ๋ยหมักแห้ง 1 ก ามือ/หลุม 1 ครั้ง/สัปดาห์ 

เมื่อติดฝักอ่อนหักฝักแรกออกจ าหน่ายเป็นข้าวโพดฝักอ่อน  เหลือ 1 ฝัก/ต้น  อายุ 70-75 วัน เก็บผลผลิต 

ผลผลิต 941 กิโลกรัม/ไร่ หลังเก็บเกี่ยวท าความสะอาดแปลงโดยเก็บพลาสติกคลุมแปลงตัดต้นข้าวโพดและไถ

กลบ แล้วหว่านปอเทืองหรือถั่วพร้าเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน ต้นทุนการผลิตแตงกวา ถั่วฝักยาว และข้าวโพด



หวาน เท่ากับ 22,119 4,265 และ 3,433 บาท/ไร่ (รวม 29,817 บาท/ไร่) รายได้ 30,870 29,425 และ 

14,115 บาท/ไร่ (รวม 74,410 บาท/ไร่) ผลตอบแทน 8,751 25,160  และ 10,682 บาท/ไร่ (รวม 44, 593 

บาท/ไร่) (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2556) 

การใช้วิธีเขตกรรมในการปฏิบัติดูแลรักษา การจัดระบบพืช การยกร่องแปลง การท าค้าง ช่วยให้พืช

ได้รับแสงสว่างทั่วถึง การปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์ การปลูกพืชร่วมเพ่ือบังเงา เช่น ปลูกแตงโมร่วมใน

แปลงข้าวโพด เพ่ือลดปริมาณแสงแดดที่ส่องกระทบผิวดิน ท าให้ผิวดินมีความชุ่มชื้นมากขึ้นและอุณหภูมิไม่

ร้อนจัดเกินไปช่วยลดการระบาดของเพลี้ยไฟแตงโม เศษพืชแห้งคลุมดินช่วยรักษาความชุ่มชื้นและอุณหภูมิใน

ดินให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชในช่วงที่สภาพอากาศแห้งแล้ง (สมปอง, 2543) 

การผลิตพริกอินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี กรรมวิธีทดสอบ ก่อนปลูกพริกบ ารุงดินด้วยปุ๋ยพืช

สดปอเทือง อัตราเมล็ด 5 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ  50 วัน  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ อัตรา 3 ตัน/ไร่ หลังปลูก

ทุก 1 เดือน  ฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพที่ประกอบด้วย ปุ๋ยคอก ร าละเอียด แกลบดิบ เศษผัก ปลา กล้วยน้ าว้า 

มะละกอสุก  ฟักทองแก่จัด  อย่างสม่ าเสมอ  ป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพริกด้วยวิธีผสมผสานระหว่าง

เครื่องมือดักแมลงและเหยื่อล่อแมลง  ชีวินทรีย์บีที (Bt : Bacillus thuringiensis)  ใช้น้ าหมักสมุนไพร ที่

ประกอบด้วย สะเดา ยูคาลิปตัส ข่าแก่ บอระเพ็ด และกากน้ าตาล ฉีดพ่นอย่างสม่ าเสมอ การใช้ราไดรโคเดอร์

มาฉีดพ่นป้องกันก าจัดโรค  พบว่าให้ผลผลิตพริกสดสูงถึง 2,491 กิโลกรัม/ไร่   สูงกว่าวิธีเกษตรกร ร้อยละ 4  

(วิธีเกษตร 2,041 กิโลกรัม/ไร่) (นวลจันทร์ และคณะ, 2556)   

การปลูกพืชตระกูลกะหล่ า ไถดินลึก  25-30 ซม. ตากดินไว้ 7-10 วัน  แล้วไถคราดใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย

หมักอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร่ ถ้าดินมีค่าความเป็นกรดด่างต่ ากว่า 6.5 ใส่ปูนขาวอัตรา 100-300 กิโลกรัม/ไร่  ทิ้ง

ไว้ 1 สัปดาห์ ขณะใส่ปูนดินควรมีความชื้นเพ่ือให้ปูนมีการท าปฏิกิริยากับดินได้เร็วยิ่งขึ้น  หลังจากยกแปลงใส่

ปุ๋ยคอกอัตรา 3-4 ตัน/ไร่  เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยแช่ในน้ าอุ่นอุณหภูมิ 50–55 องศาเซลเซียส  นาน 15-20 นาที 

การปลูกแบบย้ายกล้า ส าหรับกะหล่ าปลี ย้ายปลูกเมื่อกล้าอายุ  25-30  วัน  ระยะปลูก  30-40x30-40  ซม.  

กะหล่ าดอก ย้ายปลูกเมื่อกล้าอายุ 30-40 วัน  ระยะปลูก  40 x 40 ซม.  คะน้า ผักกวางตุ้ง ปลูกแบบหว่าน 

หรือย้ายปลูกเม่ือกล้าอายุ  25-30  วัน  ระยะปลูก  20-25x20-25 ซม. หลังปลูกใช้ฟางข้าวหรือหญ้าแห้งคลุม

บาง ๆ เพ่ือช่วยรักษาความชื้นในดิน ให้น้ า  2 ครั้ง/วัน เช้าและเย็น ผักที่เข้าปลีมีความต้องการน้ าน้อยลงใน

ระยะเข้าปลี  ก าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน 1-2 ครั้ง เมื่ออายุ 20-30 วัน หลังย้ายปลูก การเก็บเกี่ยวกะหล่ าปลี

อายุการเก็บเกี่ยวหลังปลูก พันธุ์เบา อายุ 50-60 วัน  พันธุ์หนัก อายุ 120 วัน คะน้าจีนเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 45-

55 วัน หลังปลูก ผักกาดเขียวกวางตุ้ง อายุ 35-45 วัน  หลังปลูก (กรมวิชาการเกษตร, 2551 ก) 

  การปลูกพืชตระกูลแตงซึ่งเป็นพืชที่มีระบบรากลึกปานกลาง ควรไถดินลึก 25-30 ซม.  ใส่ปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วในปริมาณมาก ระยะปลูก 75x100 ซม. หยอดเมล็ด 2-3  เมล็ด/หลุม ลึก 2-4 



ซม. กลบด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกหรือดินละเอียดหนา  1 ซม. รดน้ าให้ชุ่ม แล้วใช้ฟางข้าวหรือหญ้าแห้งคลุม
บางๆหลังจากเมล็ดงอกประมาณ 15 วัน ให้ถอนแยกให้เหลือ 1-2 ต้น/หลุม เมื่อต้นเริ่มเลื้อย ให้ท าค้างหรือ
ร้านให้น้ าอย่างเพียงพอและสม่ าเสมอไม่แฉะเกินไป และไม่ให้ขาดน้ าในช่วงออกดอกติดผลเก็บเกี่ยวผลอ่อน 
(กรมวิชาการเกษตร, 2551 จ) 

 การปลูกหอมแบ่ง ยกแปลงปลูก กว้าง 100 ซม. สูง 20 ซม. ก่อนปลูกหว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่

ย่อยสลายดีแล้ว อัตรา 2-4 ตัน/ไร่ ท าความสะอาดพันธุ์โดยการตัดรากเก่าและใบแห้งออก แกะหัวแยกออกมา

เป็นกลีบ ไม่ให้มีรอยแผลหรือรอยถลอก เพ่ือให้งอกเร็วขึ้นตัดปลายยอดของหัวออกเล็กน้อย แล้วเก็บไว้ในที่

ชื้น แล้วใช้ผ้าเปียกสะอาดคลุมไว้ประมาณ 1-2 วัน ใช้หัวพันธุ์ อัตรา 60-80 กิโลกรัม/ไร่ รดน้ าในแปลงก่อน

ปลูกระยะปลูก 15x15 ซม. ปลูกโดยใช้กลีบและกดให้ลึก ¾  ของหัว คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง (กรม

วิชาการเกษตร, 2547)  โรคที่ส าคัญของหอม ได้แก่ โรคใบจุดสีม่วง เกิดจากเชื้อรา Alternaria porri โรค

แอนแทรคโนส เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporiodes  โรคหัวและรากเน่า เกิดจากเชื้อรา 

Sclerotium rolfsii ป้องกันก าจัดโดย ก่อนปลูกพืชไถดินตากแดด 2-3 ครั้ง ปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่ใช่พืชอาศัย 

ปรับสภาพดินด้วยปูนขาว อัตรา 300-400 กิโลกรัม/ไร่ และ ปุ๋ยอินทีย์  อัตรา  1-2 ตัน/ไร่ เก็บต้นที่เป็นโรค

ท าลาย (ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, มปพ.)  

 การปลูกกล้วย  ระยะปลูก 2x2 เมตร ขนาดหลุมปลูก 30x30x30 ซม. รองก้นหลุมด้วยดินผสมปุ๋ย

อินทรีย์ อัตรา 5 กิโลกรัม/หลุม คัดเลือกหน่อพันธุ์ที่สมบูรณ์ ยาว  25-35 ซม. มีใบแคบ 2-3 ใบ หลังปลูกคลุม

ด้วยฟางข้าวหรือหญ้าแห้ง รดน้ าให้ชุ่มสม่ าเสมอตลอดฤดูปลูก หลังจากปลูก 5 เดือน ให้แต่งออกเพ่ือให้ต้นแม่

เจริญเติบโตดี  กล้วยจะแทงปลีเมื่ออายุ 8-10 เดือน หลังตัดปลีที่ปลายเครือออกแล้วต้องหุ้มเครือเพ่ือให้ผิว

กล้วยสวยและป้องกันแมลงด้วยถุงพลาสติกสีฟ้าแบบเปิดด้านล่าง เก็บเกี่ยวผลผลิต 90-100 วัน หลังแทงปลี  

โร ค ที่ ส า คั ญ คื อ โร ค ต าย พ ร าย  (panama disease) เกิ ด จ าก เชื้ อ ร า  Fusarium oxysporum f.sp 

cubense  ป้องกันก าจัดโดยคัดเลือกหน่อพันธุ์จากแหล่งที่ไม่เป็นโรค ปรับสภาพของดินที่เป็นกรดโดยการใส่

ปูนขาว อัตรา 10 กิโลกรัม/ต้น หมั่นท าความสะอาดแปลงปลูกและเครื่องมือเครื่องใช้อยู่เสมอ ท าลายต้นกล้วย

ที่เป็นโรคโดยการฝังให้ลึกอย่างน้อย 90-120 ซม. ท าความสะอาดแปลงและท าทางระบายน้ าให้ดี และราดโคน

ต้นให้ชุ่มด้วยราไตรโคเดอร์มา (กรมวิชาการเกษตร, 2551 ฉ.) 

วิธีด าเนินการ 

- สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 
1) ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักหมักชีวภาพแห้ง ปุ๋ยหมักเติมอากาศ  
2) สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนขาว หินฟอสเฟต ยิปซัม 
3) วัสดุและสารที่ใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช  เช่น น้ าส้มควันไม้ สารสะเดา  



4) ชีวินทรีย์ที่ใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช เช่น แบคทีเรียบีที  ไวรัสเอ็นพีวี ไส้เดือนฝอยศัตรู
ธรรมชาติ   

5) สารอ่ืนที่อนุญาตให้ใช้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 
6) วัสดุและอุปกรณ์ในการท าน้ าหมักและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดที่เป็นของเหลว เช่น ถังหมัก  
7) วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น วัสดุคลุมแปลง ถังพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
9) วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับท าระบบน้ า เช่น ท่อพีวีซี หัวสปริงเกลอร์ 

-แบบและวิธีการทดลอง 
 วางแผนการทดสอบแบบ RCB  2 ซ้ า 2  กรรมวิธี  คือ กรรมวิธีทดสอบ  เป็นการจัดการปรับบ ารุง

ดินและการจัดการธาตุอาหาร และการจัดการศัตรูพืชตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์, 2552) และกรรมวิธีเกษตรกร  เป็นการจัดการจัดการดินและธาตุอาหาร และการจัดการศัตรูพืชตามวิธี

เกษตรกร 

 ด าเนินการในแปลงเกษตรกร จ านวน 5 แปลง พ้ืนที่แปลงละ  1  ไร่ 

 ชนิดพืชและระบบการปลูกพืชในแปลงทดสอบเป็นพืชผักหลายชนิดปลูกคละและหมุนเวียนในแปลง

เดียวกันพืชหลัก ได้แก ่กวางตุ้ง  ผักกาดหอม  คะน้า   

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1) คัดเลือกพ้ืนที่และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา คัดเลือกเทคโนโลยีที่จะน าไปทดสอบ 

2) วางแผนการทดสอบร่วมกับเกษตรกร ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน-การจัดการธาตุ

อาหารพืช และการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืชตามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการ 

3) เก็บตัวอย่างดินและปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหารและคุณสมบัติทางชีวเคมี โลหะหนัก 
4) จัดหาและเตรียมวัสดุต่างๆ ตามกรรมวิธีทดลอง และค านวณปริมาณและอัตราปุ๋ยและสาร

ปรับปรุงดินจากค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยอินทรีย์ 
5) ด าเนินการทดสอบในแปลงร่วมกับเกษตรกรตามกรรมวิธีทดลอง  (ตารางที่ 1)  
6) การดูแลรักษา การให้น้ า การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว ตามวิธีเกษตรกร 
7) เก็บผลผลิตและสุมตัวอย่างวิเคราะห์สารพิษตกค้างและจุลินทรีย์ปนเปื้อน 
8) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
9) สรุปผลการทดสอบร่วมกับเกษตรกร และประเมินผลการทดสอบ 

ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนและวิธีด าเนินการตามกรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกร  

กิจกรรมด าเนนิการ วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

1. การปรับปรุงบ ารุง -  วิเคราะห์และปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสม โดยใช้ -  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์มูล



ดินและการจัดการธาตุ

อาหาร 

ปูนขาว โดโลไมท์ และปุ๋ยหมักอัตรา 1,500-3 ,000 

กิโลกรัม/ไร่ 

สัตว์ อัตรา 1,000-

2,000 กิโลกรัม/ไร่ 

2. การป้องกันก าจัด

ศัตรูพืช 

การป้องกันก าจัดแมลง

ศัตรูพืช 

- เพลี้ยอ่อน 

 

 

- เพลี้ยไฟ ไรขาว  

 

 

-  ใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร เช่น สะเดา หางไหล 

บอระเพ็ด พ่นสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งอัตรา 20-30 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 

-  ใช้สารสกัดสมุนไพร เช่น สารสะเดา บอระเพ็ด พ่น

สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง อัตรา 20-30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร

หรือฉีดพ่นก ามะถันเมื่อพบการระบาด 

 

 

- ใช้น้ าหมักจากพืช

สมุนไพร เช่น 

สะเดา หางไหล  ยา

เส้น ฉีดพ่น สัปดาห์

ละครั้ง 

 

- ด้วงหมัดผัก หนอน

กระทู้หอม  

หนอนกระทู้ผัก หนอน

ใยผัก 

-  ไถพรวนและตากดินอย่างน้อย 7 วัน 

- เมื่อพบก าจัดด้วยมือ กับดักแมลง กับดักเหยื่อล่อ ปลูก

พืชสมุนไพรไล่แมลง  ใช้ชีวินทรีย์ เช่น บีที ไวรัสเอ็นพีวี 

ไส้เดือนฝอยศัตรูธรรมชาติ   

 

การป้องกันก าจัดโรค

พืช 

- โรคที่เกิดจากเชื้อรา

ได้แก่ โรคกล้าเน่า โคน

เน่า รากเน่า ล าต้นเน่า 

โรคเหี่ยว ใบจุด  ใบ

ไหม้ 

 

- ใช้ชีวินทรีย์ (หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาสด 25 กรัม/ปุ๋ย

หมัก 10 กิโลกรัม)  อัตรา 2 กิโลกรัม/ตารางเมตร 

- หมั่นส ารวจถ้าพบเพียงเล็กน้อย ถอนต้นหรือเก็บส่วน

ที่เป็นโรคออกท าลายนอกแปลง    

- ใช้เชื้อชีวินทรีย์ หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาสดผสมน้ าใน

อัตรา 100 กรัม/น้ า 20 ลิตร ราดหรือพ่นเมื่อพบโรค  

 

- ไม่คลุกเชื้อราใน

ดินปลูก 

- ถอนต้น เป็น โรค

ทิ้ง 

- ใช้สารหรือน้ า

หมักจากพืชเช่น 

สะเดา ยาเส้น ฉีด

พ่น สัปดาห์ละครั้ง 

- การบันทึกข้อมูล 



1) ขั้นตอนการปฏิบัติการต่างๆ เช่น วันปลูก วันใส่ปุ๋ย วันเก็บเก่ียว 

2) ข้อมูลดิน ผลวิเคราะห์ค่าทางเคมีของดิน ได้แก่ สมบัติทางเคมีของดิน ประกอบด้วยค่า pH 

ปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน 

3) ข้อมูลพิกัดแปลง สถานที่ตั้ง 

4) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความชื้น  

5) ด้านการเกษตร เช่น การเจริญเติบโต  ผลผลิต ทั้งปริมาณปละคุณภาพ   

6) โรคแมลงศัตรูพืช  สัตว์ และแมลงที่มีประโยชน์ ในพ้ืนที่แปลงทดลอง 

7) ปริมาณผลผลิตของพืชแต่ละชนิดโดยเก็บเก่ียวทั้งแปลง 

8) สารพิษตกค้าง และจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลผลิต 

9) ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน 

10) ชนิดและความหลากหลายของพืชแซม พืชร่วม และพืชหมุนเวียนในระบบ และบทบาทในการ

ป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช 

11) ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Equivalent Ratio : LER) ได้แก่ ผลผลิตพืช

ที่เป็นพืชร่วมหรือพืชแซม ผลผลิตพืชหลัก เพ่ือใช้วิเคราะห์ค่า LER 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การวิเคราะห์พื้นที่และการคัดเลือกแปลงทดลอง 

ส ารวจ วิเคราะห์ และคัดเลือกพ้ืนที่แปลงเพาะปลูกพืชผักบ้านโคกส าราญ ต.โคกส าราญ อ.บ้านแฮด จ.

ขอนแก่น และได้ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ รวมถึงคัดเลือกเกษตรกรจ านวน 5 ราย เป็นแปลงทดสอบ

และแปลงต้นแบบ ดังรายชื่อต่อไปนี้  นางเสงี่ยม เพียแก่นแก้ว  นางแหลม หัสดาลอย  นางมะลิ ระว้า  นางร้อย ค า

มา  และ นางสาวจุฑามาส จุลมา โดยเกษตรกรทั้ง 5 รายมีพ้ืนที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยกิจกรรมเดิมของเกษตรกร

เป็นการเพาะปลูกพืชผักหมุนเวียน ศัตรูพืชที่พบได้แก่ ด้วงหมัดผัก หนอนใยผัก และหนอนกระทู้ผัก เกษตรกรท าการ

ป้องกันก าจัดโดยใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis และไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย (กรมวิชาการเกษตร) ใน

ระยะเริ่มระบาดและใช้สารเคมีในระยะที่มีการระบาดรุนแรงร่วมกับการให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ทางใบ ท าให้พืชอ่อนแอ

ต่อแมลงศัตรูพืช ท าให้ยังไม่ผ่านข้อก าหนดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การด าเนินงานทดลองเริ่มจากการประชุม

ชี้แจงท าความเข้าใจกับเกษตรกรถึงวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินการตามโครงการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 

2559  วางแผนการทดสอบร่วมกับเกษตรกร ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงบ ารุงดินและการจัดการธาตุ

อาหารพืช และการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการและ



ผู้เกี่ยวข้อง  วัดพิกัดแปลง และปรับปรุงพ้ืนที่เดิมให้เป็นโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ ขนาด 5x5 เมตร ก าลัง

การผลิต 5 ตันต่อรอบ (รอบละ 60 วัน)  แผนการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรร่วมทดสอบดังตารางที่ 2 

ชี้แจงท าความเข้าใจกับเกษตรกรถึงวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินการตามโครงการ 
วางแผนการทดสอบร่วมกับเกษตรกร ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงบ ารุงดินและการจัดการธาตุ

อาหารพืช และการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  โดยใช้แผนการด าเนินงาน
เช่นเดียวกับปี 2559 

 

 

 ตารางท่ี 2 ชื่อ-สกุล ที่อยู่เกษตรกรที่ร่วมโครงการ จ.ขอนแก่น  และชนิดพืชที่เกษตรกรปลูก ปี 2559-2560 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ชนิดพืชที่ปลูก 

เลขที ่ หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นางเสงีย่ม เพียแก่นแก้ว 78 11 โคก

ส าราญ 

บ้าน

แฮด 

ขอนแก่น กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดหอม 

หอมแบ่ง กุยช่าย ผักปลัง 

แตงกวา ขึ้นฉ่าย ผักชี 

กะหล่ าปล ี

2 นางแหลม หสัดาลอย 67 1 โคก

ส าราญ 

บ้าน

แฮด 

ขอนแก่น กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดหอม 

ผักบุ้ง บวบ กะหล่ าปล ี

3 นางมะลิ ระว้า 121 14 โคก

ส าราญ 

บ้าน

แฮด 

ขอนแก่น กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดหอม 

ผักบุ้ง สะระแหน ่ดอกขจร 

ผักกาดเขียวปลี ผักช ี

4 นางร้อย ค ามา 87 14 โคก

ส าราญ 

บ้าน

แฮด 

ขอนแก่น กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดหอม 

ผักบุ้ง กะหล่ าปล ีมะละกอ 

สะระแหน่ แมงลัก ผักช ี

5 นางสาวจุฑามาส จลุมา 170 1 โคก

ส าราญ 

บ้าน

แฮด 

ขอนแก่น กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดหอม 

ผักบุ้ง สะระแหน ่ดอกขจร 

ผักกาดเขียวปลี ผักช ี

 



การจัดการธาตุอาหารในการผลิตพืชผักอินทรีย์ 

สุ่มเก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังการปลูกพืชทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาและ
ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 พบว่าในช่วงฤดูแล้งก่อนเพาะปลูกพืชสภาพดินมี
ความเป็นด่าง (pH 7.52 - 7.97) มีอินทรียวัตถุเพียงพอต่อความต้องการของพืช (% Organic matter 1.8976 - 
2.7130) แต่ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยู่ในระดับที่สูงเกินไปเนื่องจากสภาพแล้งมีน้ าในดินน้อยท าให้ดินมีเกลือ
สูงขึ้น (ตารางที่ 5) การใช้ปุ๋ยหมักและให้น้ าเพียงพออาจช่วยลดสภาพดินที่มีเกลือสูงได้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-
กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ท าการเพาะปลูกพืชผักผสมผสานปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศอัตรา 
200-300 กิโลกรัม/ไร่ หลังการเพาะปลูกพืชผักแล้วได้เก็บตัวอย่างดินตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการพบว่า สภาพ
ดินมีความเป็นกลางมากขึ้น (pH 7.09 - 7.32) มีอินทรียวัตถุสูงขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของพืช (% Organic 
matter 1.7246 - 2.8021) ระดับฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมลดลงเนื่องจากมีน้ าฝนช่วยท าให้ดินมีเกลือลดลง 
(ตารางที่ 3) 

 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินก่อนด าเนินการทดสอบ จ.ขอนแก่น ตุลาคม 2558 

 

แปลงที่ ลักษณะดิน pH 
OM 

(%) 

Avail.P 

 (ppm) 

Exch.K 

(ppm) 

1 เหนียวปนร่วน 7.16 1.56 84.68 88 

2 เหนียวปนร่วน 7.23 2.11 98.32 87 

3 เหนียวปนทราย 6.97 1.34 79.62 83 

4 เหนียวปนทราย 7.25 2.08 76.32 97 

5 เหนียวปนร่วน 7.10 1.66 79.25 62 

 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินก่อนด าเนินการทดสอบ จ.ขอนแก่นในปีที่ 2 (มกราคม 

2560) 

 

แปลงที่ ชื่อ ลักษณะดิน pH 
OM 

(%) 

Avail.P 

 (ppm) 

Exch.K 

(ppm) 



1 นางเสงีย่ม เพียแก่นแก้ว เหนียวปนร่วน 7.63 1.7246 510 535 

2 นางแหลม หสัดาลอย เหนียวปนร่วน 7.52 1.8782 326 262 

3 นางมะลิ ระว้า เหนียวปนทราย 7.78 1.7851 285 700 

4 นางร้อย ค ามา เหนียวปนทราย 7.97 2.7130 735 3,461 

5 นางสาวจุฑามาส จลุมา เหนียวปนร่วน 7.92 2.5315 485 4,450 

 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินหลังด าเนินการทดสอบ จ.ขอนแก่นในปีที่ 2 (สิงหาคม 

2560) 

 

แปลงที่ ชื่อ ลักษณะดิน pH 
OM 

(%) 

Avail.P 

 (ppm) 

Exch.K 

(ppm) 

1 นางเสงีย่ม เพียแก่นแก้ว เหนียวปนร่วน 7.11 2.2231 231 229 

2 นางแหลม หสัดาลอย เหนียวปนร่วน 7.09 1.9724 208 127 

3 นางมะลิ ระว้า เหนียวปนทราย 7.10 1.8976 227 141 

4 นางร้อย ค ามา เหนียวปนทราย 7.32 2.8021 262 189 

5 นางสาวจุฑามาส จลุมา เหนียวปนร่วน 7.26 2.6328 198 194 

 

การจัดการศัตรูพืชในการผลิตพืชผักอินทรีย์ 

ด าเนินการทดสอบในแปลงร่วมกับเกษตรกรตามกรรมวิธีทดลองควบคู่ไปกับการจัดการพ้ืนที่เพ่ือรักษา

สภาพพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์โดยการท าแนวกันชนธรรมชาติ ได้แก่การปลูกกล้วย ข่า ตระไคร้ มะรุม ตามแนวรั้ว ชนิด

พืชที่ท าการทดสอบเป็นพืชผักหลายชนิดที่ปลูกผสมผสานและหมุนเวียนในระบบ โดยท าการทดลองในพืชหลัก  

ได้แก่  กวางตุ้ง คะน้า และผักกาดหอม   



 

ตารางท่ี 6 ผลการส ารวจการระบาดของศัตรูพืชในแปลงกวางตุ้งอายุ 21 วัน ในช่วงเดือนกันยายน-

ตุลาคม 2559 

 

ชื่อ กรรมวิธี 

ค่าเฉลี่ยแมลงศัตรูพืช (ตัว/ต้น) โรคพืช 

(%การเกิด

โรค) 

รายละเอียดการ

ปฏิบัติ ด้วงหมัด

ผัก 

หนอนใย

ผัก 

หนอน

กระทู้ผัก 

เพลี้ย

อ่อน 

นางเสงีย่ม เพียแก่น

แก้ว 

ทดสอบ 0.3 0.2 -  14.7 ราน้ าค้าง 

(0.5%) 

ไส้เดือนฝอยก่อน

หว่านเมล็ดและทุก 

7 วัน 

 เกษตรก

ร 

0.4 0.2 - 15 ราน้ าค้าง 

(0.5%) 

รดน้ าหมัก(น้ าเต้า

ต้น) 

นางแหลม หสัดา

ลอย 

ทดสอบ 24 1 1 20 ราน้ าค้าง 

(0.5%) 

ไส้เดือนฝอยก่อน

หว่านเมล็ด 

 เกษตรก

ร 

26.4 1 1 18 ราน้ าค้าง 

(0.5%) 

- 

นางมะลิ ระว้า ทดสอบ 12.2 4.5 0.1 24.8 ราน้ าค้าง 

(0.5%) 

ไส้เดือนฝอยเมื่อ

อายุ 7 วัน 

 เกษตรก

ร 

17.7 4.6 0.1 25 ราน้ าค้าง 

(0.5%) 

- 

นางร้อย ค ามา ทดสอบ 4.1 0.1 0.1 1.8 ราน้ าค้าง 

(0.5%) 

ไส้เดือนฝอยเมื่อ

อายุ 10 วัน 

 เกษตรก

ร 

8 0.1 0.1 2 ราน้ าค้าง 

(0.5%) 

- 



นางสาวจุฑามาส จลุ

มา 

ทดสอบ 1.4 0.8 - - ราน้ าค้าง 

(0.5%) 

ไส้เดือนฝอยเมื่อ

อายุ 14 วัน 

 เกษตรก

ร 

3.2 1 - - ราน้ าค้าง 

(0.5%) 

- 

 

ด าเนินการทดสอบในแปลงร่วมกับเกษตรกรตามกรรมวิธีทดลอง พบว่าเกษตรกรร่วมทดสอบสามารถ
ปฏิบัติตามวิธีทดสอบได้เพียงบางส่วนเนื่องจากปัจจัยด้านแรงงาน ต้นทุน และสภาพอากาศ ดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานของเกษตรกรร่วมทดสอบ ปี 2559-2560 

  กิจกรรมด าเนนิการ วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

1. การปรับปรุงบ ารุง

ดิน 

-  วิเคราะห์และปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสม 

โดยใช้ โดโลไมท์ และปุ๋ยหมักเติมอากาศ อัตรา 

200 กก./ไร ่

-  ใส่ปุ๋ ยคอก อัตรา 500 – 

1,000 กก./ไร ่

2. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

2.1) การป้องกัน

ก าจัดแมลงศัตรูพืช 

- เพลี้ยอ่อน  

 

 

- เพลี้ยไฟ ไรขาว  

 

- น้ าหมักสมุนไพรจากน้ าเต้าต้น 

- เก็บรวบรวมส่วนที่พบโรคและแมลงไปหมัก 

 

 

- น้ าหมักสมุนไพรจากน้ าเต้า

ต้น 

 

- ด้วงหมัดผัก หนอน

กระทู้หอม  

หนอนกระทู้ผัก หนอน

ใยผัก 

- ไถพรวนและตากดินอย่างน้อย 7 วัน  

- ก าจัดตัวอ่อนด้วยไส้เดือยฝอยก าจัดแมลง 

- เมื่อพบก าจัดด้วยมือ กับดักแมลง กับดักกาว

เหนียว ปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลง เช่นดาวเรือง  ใช้

- น้ าหมักสมุนไพรจากน้ าเต้า

ต้น 

และก าจัดด้วยมือ  



ชีวินทรีย์ ได้แก่ไส้เดือนฝอยศัตรูธรรมชาติ   

2.2) การป้องกันกัดโรคพืช 

 - โรคที่เกิดจากเชื้อ

รา ได้แก่ โรคกล้าเน่า 

โคนเน่า รากเน่า ล า

ต้นเน่า โรคเหี่ยว  ใบ

จุด และราน้ าค้าง 

-  แปลงปลูกหว่านปุ๋ยหมักผสมชีวินทรีย์ไตรโค

เดอร์มา (หัวเชื้อสด 25 กรัม/ปุ๋ยหมัก 10 กก.) 

อัตรา 2 กก./ตร.ม.  

- เก็บส่วนที่เป็นโรคออกท าลาย  

- ใช้เชื้อชีวินทรีย์ไตรโคเดอร์มาสดผสมน้ าในอัตรา 

100 กรัม/น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อพบโรค  

- เก็บรวบรวมส่วนที่พบโรคและแมลงไปหมัก 

- เก็บรวบรวมส่วนที่พบโรค

และแมลงไปหมัก 

 

 ผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลผลิตพืชผักบางชนิดพบว่าไม่พบ

สารพิษตกค้างและจุลินทรีย์ปนเปื้อนจากทั้งสองกรรมวิธี ดังตารางที่  9 ผลผลิตพืชผัก (กวางตุ้งและ

ผักกาดหอม) จากแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกรไม่มีความแตกต่าง ดังตารางที่ 10-11 

 

ตารางท่ี  9  ผลการสุ่มวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพืชผักจากแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร ในปี 

2560 

ล าดับ

ที ่
รายชื่อเกษตรกร 

สารพิษ/ปริมาณท่ีพบ 

(mg/kg) 

จุลินทรีย์/ปริมาณที่พบ 

(cfu/kg) 

ชนิดพืช 

ที่ตรวจวิเคราะห์ 

แปลง

ทดสอบ 

แปลง

เกษตรกร 

แปลง

ทดสอบ 

แปลง

เกษตรกร 

1 นางเสงีย่ม เพียแก่นแก้ว ND ND ND ND ผักกาดหอม 

2 นางแหลม หสัดาลอย ND ND ND ND กวางตุ้ง 

3 นางมะลิ ระว้า ND ND ND ND คะน้า 

4 นางร้อย ค ามา ND ND ND ND กวางตุ้งฮ่องเต้ 



5 นางสาวจุฑามาส จลุมา ND ND ND ND คะน้า 

หมายเหตุ ND หมายถึง Not dectect = ตรวจวิเคราะห์แล้วไม่พบสารพิษตกค้าง 

 

ตารางท่ี 10 ผลผลิตกวางตุ้งในแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร ฤดูกาลเพาะปลูก มีนาคม – มิถุนายน 2560 

ล าดับที่ รายช่ือเกษตรกร 
ผลผลิต (กิโลกรัม/100 ตารางเมตร) 

แปลงทดสอบ แปลงเกษตรกร 

1 นางเสงีย่ม เพียแก่นแก้ว 172.5 170.0 

2 นางแหลม หสัดาลอย 145.0 137.0 

3 นางมะลิ ระว้า 148.0 149.2 

4 นางร้อย ค ามา 156.0 155.5 

5 นางสาวจุฑามาส จลุมา 165.0 154.5 

 เฉลี่ย 157.3 153.1 

 

ตารางท่ี 11 ผลผลิตผักกาดหอมในแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร ฤดูกาลเพาะปลูก มีนาคม – มิถุนายน 

2560 

ล าดับที่ รายช่ือเกษตรกร 
ผลผลิต (กิโลกรัม/100 ตารางเมตร) 

แปลงทดสอบ แปลงเกษตรกร 

1 นางเสงีย่ม เพียแก่นแก้ว 121.4 120.8 

2 นางแหลม หสัดาลอย 115.3 117.0 

3 นางมะลิ ระว้า 108.5 109.2 

4 นางร้อย ค ามา 116.2 115.5 

5 นางสาวจุฑามาส จลุมา 105.5 114.5 



 เฉลี่ย 113.4 115.4 

 

ตารางท่ี 12 ผลผลิตคะน้าในแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร ในปี 2560 

 

ล าดับที่ รายช่ือเกษตรกร 
ผลผลิต (กิโลกรัม/100 ตารางเมตร) 

แปลงทดสอบ แปลงเกษตรกร 

1 นางเสงีย่ม เพียแก่นแก้ว 150 150.8 

2 นางแหลม หสัดาลอย 125.3 125.0 

3 นางมะลิ ระว้า 122.5 109.2 

4 นางร้อย ค ามา 142.5 141.0 

5 นางสาวจุฑามาส จลุมา 165.5 166.5 

 เฉลี่ย 141.2 138.5 

 

ความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงผลิตผักอินทรีย์ 

ชนิดและความหลากหลายของพืชแซม พืชร่วม และพืชหมุนเวียนในระบบ และบทบาทในการป้องกัน

ก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช ดังตารางที่ 13 

 

ตารางท่ี  13  ชนิดและความหลากหลายของพืชแซม พืชร่วม และพืชหมุนเวียนในระบบ ปี 2559-2560 

ล าดับที่ รายช่ือเกษตรกร ชนิดพืชที่ปลูกผสมผสาน 

1 นางเสงีย่ม เพียแก่นแก้ว พืชหลัก ผักกาดหอม ผักบุ้ง กุยช่าย คะน้า กวางตุ้ง สะระแหน่ ผักปลัง 

กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี  

แนวกันชน กล้วย ข่า ตะไคร้ ดอกขจร ตะไคร้หอม  



พืชแซมป้องกันโรคแมลง ดาวเรือง ผักโขมแดง 

2 นางแหลม หสัดาลอย พืชหลัก ผักกาดหอม ผักบุ้ง กุยช่าย คะน้า กวางตุ้ง สะระแหน่ ผักปลัง 

กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี  

แนวกันชน กล้วย ข่า ตะไคร้ ดอกขจร ตะไคร้หอม ผักปลัง 

พืชแซมป้องกันโรคแมลง ดาวเรือง ผักโขมแดง 

3 นางมะลิ ระว้า พืชหลัก ผักกาดหอม ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี  

แนวกันชน กล้วย ข่า ตะไคร้ ดอกขจร ตะไคร้หอม  

พืชแซมป้องกันโรคแมลง ดาวเรือง ผักโขมแดง 

4 นางร้อย ค ามา พืชหลัก ผักกาดหอม ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง กวางตุ้งฮ่องเต้ ผักปลัง 

กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี กะหล่ าปลีม่วง สะระแหน่ 

แนวกันชน ถั่วฝักยาว ดอกขจร ตะไคร้หอม  

พืชแซมป้องกันโรคแมลง ดาวเรือง ผักโขมแดง 

5 นางสาวจุฑามาส จลุมา พืชหลัก ผักกาดหอม ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง สะระแหน่ โหระพา กะหล่ า

ดอก กะหล่ าปลี  

แนวกันชน กล้วย ข่า ตะไคร้ ดอกขจร ตะไคร้หอม  

พืชแซมป้องกันโรคแมลง ดาวเรือง ผักโขมแดง 

 

 ส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการผลิตคะน้าอินทรีย์พ้ืนที่ 100 ตารางเมตร พบว่าแปลงทดสอบมีต้นทุนรวม

และรายได้ตอบแทนสุทธิ  510 และ 3,020 บาทตามล าดับ ส่วนแปลงเกษตรกรมีต้นทุนรวมและรายได้ตอบแทนสุทธิ 

550 และ 2,912.50 บาทตามล าดับ เมื่อค านวณค่า BCR หรืออัตราผลตอบแทนต่อหน่วยการลงทุนพบว่าแปลง

ทดสอบมีค่า BCR คิดเป็น 5.9216 ซึ่งมีความคุ้มค่าต่อหน่วยการลงทุนมากกว่าวิธีเกษตรกรที่มีค่า BCR คิดเป็น 

5.2955 ดังตารางที่ 14 

ตารางท่ี 14 ต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะปลูกคะน้าในแปลงเกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธี

ทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร 



รายการ 
ค่าใช้จ่าย(บาท/100 ตารางเมตร) 

กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

1. ไถเตรียมพ้ืนที่ 100 100 

2. เมล็ดพันธุ์ 50 50 

3. ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมักเติมอากาศ 100 100 

4. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 - 40 

5. ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันก าจัดศัตรูพืช   

- กับดักกาวเหนียว 50 - 

- ไส้เดือนฝอย 150 - 

- ฮอร์โมน - 50 

- น้ าหมักสมุนไพร  200 

6. ค่าน้ า 60 60 

ต้นทุนรวม 510 550 

รายได้ (ผลผลิต x ราคาเฉลี่ย 25 บาท) คะน้า 3,530 3,462.50 

รายได้ตอบแทนสุทธิ (รายได้-ต้นทุน) 3020.00 2,912.50 

BCR  5.9216 5.2955 

 

การตรวจบันทึกผลการด าเนินการตามข้อก าหนดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

 การตรวจบันทึกผลการด าเนินการตามข้อก าหนดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พบว่าเกษตรกรร่วม

ทดสอบมีการด าเนินการตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้เป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของ

ข้อก าหนดทั้งหมด  แต่ยังขาดการด าเนินการบางส่วนที่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ครบถ้วนคิดเป็นร้ อยละ 

33.33 ดังรายการตรวจเบื้องต้นต่อไปนี้ (ตารางท่ี 15) 



ตารางท่ี 15 บันทึกผลการด าเนินการตามข้อก าหนดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในแปลงทดลอง ปึ 2560 

ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ 
การด าเนินการ 

ด าเนินการได ้ ยังไม่ด าเนินการ 

1.พื้นที ่   

-   ไม่มีความเสี่ยงต่อสารเคมี โลหะหนัก  ยังไม่มีการตรวจ 

-   อยู่ห่างไกลแหล่งมลพิษ อยู่ห่างไกลแหล่งมลพิษ  

-   น้ าไม่ท่วมซ้ าซาก อยู่ท่ีสูงไม่เสี่ยงน้ าท่วม  

- พื้นที่เกษตรอินทรียไ์ม่เปลี่ยนกลับไปท าเกษตรเคมี มีการปรบัปรุง

บ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก (มูลวัว) ที่ผ่านการหมักและท าให้

แห้งแล้ว รวมถึงการปรบัสภาพดินโดยใช้โดโลไมท์ท่ีไดจ้าก

หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน 

ไม่เสี่ยง 

 

 

- แหล่งน้ าไมม่ีความเสี่ยงจากสารเคมีและจลุินทรีย ์: แหล่งน้ ามี

ความเสีย่งท่ีจะปนเปื้อนจลุินทรียเ์นื่องจากใช้น้ าจากแหล่งน้ า

ธรรมชาติที่อยู่ใกล้ชุมชนซึ่งอาจมกีารปนเปื้อนจลุินทรียไ์ด้ ควรมี

บ่อพักน้ าไว้บริเวณแปลงปลูกแทนการใช้น้ าจากแหล่งน้ า

สาธารณะโดยตรง 

 มีความเสี่ยงควรมบี่อพัก

น้ า 

 

- มีการจัดท าแนวป้องกันการปนเปือ้นจากมลพิษภายนอกหรือแนว

กันชนแต่ยังไม่เพียงพอ ควรมีแนวกันชนระหว่างแปลง โดยการ

ท าแนวพืชที่มีอายุหลายปี เช่น ค้างพืชไม้เลื้อยต้นดอกขจร ข่า 

กล้วย เป็นต้น 

 มีแนวกันชนแต่ยังไม่

เพียงพอ 

 

2.การวางแผนการจัดการ 

- การวางแผนการป้องกันการปนเปื้อน 

- การวางแผนการผลิต 

 

- มี 

- มี 

 

3. เมล็ดพันธ์ุและส่วนท่ีใช้ขยายพันธุ์ 

- ไม่ดัดแปรพันธุกรรมหรือฉายรังสี 

- หากเป็นไปได้ควรใช้เมล็ดพันธุ์จากระบบเกษตรอินทรีย์ หรือต้องมี

การจัดการเมล็ดพันธ์ุก่อนปลูก เช่น การล้าง การแช่น้ าร้อน การแช่น้ า

หมักชีวภาพ เป็นต้น 

 

- ไม่เสี่ยง 

- ไม่เสี่ยง 

 

4. การจัดการปรับปรุงดิน  

- ไม่เผาเศษซากพืช  

- มีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  

 

- ไม่เสี่ยง 

- ไม่เสี่ยง 

 

 

 



ตารางที่ 15 บันทึกผลการด าเนินการตามข้อก าหนดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในแปลงทดลอง  ปึ 2560 

(ต่อ) 

ข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ 
การด าเนินการ 

ด าเนินการได ้ ยังไม่ด าเนินการ 

5. การจัดการศัตรูพืช   

- ไม่ใช้สารอื่นที่นอกเหนือมาตรฐานก าหนด  - ไม่ใช้สารเคม ี  

- มีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน - มีการจัดการศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน 

 

6. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลงัการเก็บเกี่ยว   

- เก็บเกี่ยวตามอายุท่ีเหมาะสมตามความต้องการของตลาด มีการด าเนินการ  

- มีแนวทางการป้องกันการปนเปือ้นและบอบช้ าของผลผลติ โดยการ

เก็บในภาชนะท่ีสะอาดล้างและคดัแยกผลผลติที่เสยีหายออกก่อน

น าไปจ าหน่ายหน้าสวน 

มีการด าเนินการ  

7. การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง   

- เก็บผลผลิตล้างคัดผลผลิตที่เสียหายออกก่อนน าไปจ าหน่ายทันทีไม่มี

ผลผลิตตกค้างระหว่างวัน 

มีการด าเนินการ  

8. การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง ยังไม่มีการกล่าวอ้าง  

9. การจดบันทึกข้อมูล มีแผนท่ี/แผนผังแปลงแต่ยังไม่

เพียงพอต้องปรับปรุงแผนผัง

แปลงให้ชัดเจน 

 

- บันทึกประวัติการใช้พื้นที่ มีประวัติการใช้พื้นที่แต่ยังไม่

เพียงพอต้องปรับปรุงโดยการ

จัดท าเป็นเอกสาร 

 

- บันทึกการแสดงป้ายแปลง มี  

- บันทึกปัจจัยการผลิต/ผลผลิต มี  

- บันทึกการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  ไม่ม ี

- บันทึกการคัดบรรจุ/แปรรูป  ไม่ม ี

- บันทึกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์  ไม่ม ี

- บันทึกการเก็บรักษาและการขนส่ง      ไม่ม ี

- บันทึกการจ าหน่ายผลผลิต มี  

 

 



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ด าเนินการทดสอบในแปลงร่วมกับเกษตรกรตามกรรมวิธีทดลองควบคู่ไปกับการจัดการพ้ืนที่เพ่ือรักษา

สภาพพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์โดยการท าแนวกันชนธรรมชาติ ได้แก่การปลูกกล้วย ข่า ตระไคร้ มะรุม ตามแนวรั้ว ชนิด

พืชที่ท าการทดสอบเป็นพืชผักหลายชนิดที่ปลูกผสมผสานและหมุนเวียนในระบบ โดยท าการทดลองในพืชหลัก  

ได้แก่  กวางตุ้ง คะน้า และผักกาดหอม  สุ่มเก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังการปลูกพืชทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ที่

ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 พบว่าในช่วงฤดู

แล้งก่อนเพาะปลูกพืชสภาพดินมีความเป็นด่าง (pH 7.52 - 7.97) มีอินทรียวัตถุเพียงพอต่อความต้องการของพืช (% 

Organic matter 1.8976 - 2.7130) แต่ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยู่ในระดับที่สูงเกินไปเนื่องจากสภาพแล้งมีน้ า

ในดินน้อยท าให้ดินมีเกลือสูงขึ้น การใช้ปุ๋ยหมักและให้น้ าเพียงพออาจช่วยลดสภาพดินที่มีเกลือสูงได้ ในช่วงเดือน

พฤษภาคม-กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ท าการเพาะปลูกพืชผักผสมผสานปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักแบบเติม

อากาศอัตรา 200-300 กิโลกรัม/ไร่ หลังการเพาะปลูกพืชผักแล้วได้เก็บตัวอย่างดินตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ

พบว่า สภาพดินมีความเป็นกลางมากขึ้น (pH 7.09 - 7.32) มีอินทรียวัตถุสูงขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของพืช 

(% Organic matter 1.7246 - 2.8021) ระดับฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมลดลงเนื่องจากมีน้ าฝนช่วยท าให้ดินมี

เกลือลดลง ผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลผลิตพืชผักบางชนิดพบว่าไม่พบ

สารพิษตกค้างและจุลินทรีย์ปนเปื้อนจากทั้งสองกรรมวิธี ผลผลิตพืชผัก (กวางตุ้งและผักกาดหอม) จากแปลง

ทดสอบและแปลงเกษตรกรไม่มีความแตกต่าง ส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการผลิตคะน้าอินทรีย์พ้ืนที่ 100 

ตารางเมตร พบว่าแปลงทดสอบมีต้นทุนรวมและรายได้ตอบแทนสุทธิ  510 และ 3,020 บาทตามล าดับ ส่วนแปลง

เกษตรกรมีต้นทุนรวมและรายได้ตอบแทนสุทธิ 550 และ 2,912.50 บาทตามล าดับ เมื่อค านวณค่า BCR หรืออัตรา

ผลตอบแทนต่อหน่วยการลงทุนพบว่าแปลงทดสอบมีค่า BCR คิดเป็น 5.9216 ซึ่งมีความคุ้มค่าต่อหน่วยการลงทุน

มากกว่าวิธีเกษตรกรที่มีค่า BCR คิดเป็น 5.2955 ชนิดและความหลากหลายของพืชแซม พืชร่วม และพืช

หมุนเวียนในระบบ และบทบาทในการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช 

การตรวจบันทึกผลการด าเนินการตามข้อก าหนดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พบว่าเกษตรกรร่วม

ทดสอบมีการด าเนินการตามข้อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้เป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของ

ข้อก าหนดทั้งหมด  แต่ยังขาดการด าเนินการบางส่วนที่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 

33.33 

สรุปเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารและการจัดการศัตรูพืชในการผลิตพืชผักอินทรีย์จังหวัดขอนแก่น 

1. การปรับปรุงบ ารุงดิน ไถพรวนและตากดินอย่างน้อย 7 วัน วิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและ

ปรับปรุงสภาพให้เหมาะสมโดยใช้โดโลไมท์และปุ๋ยหมักเติมอากาศ อัตรา 200 กก./ไร่ 



2. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

2.1) การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรขาว น้ าหมักสมุนไพรเก็บรวบรวม

ส่วนที่พบโรคและแมลงไปหมัก ส่วนด้วงหมัดผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก 

ก าจัดตัวอ่อนด้วยไส้เดือยฝอยก าจัดแมลง เมื่อพบหนอนหรือตัวเต็มวัยก าจัดด้วยมือ กับดักแมลง 

กับดักกาวเหนียว ปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลง เช่นดาวเรือง  ใช้ชีวินทรีย์ ได้แก่ไส้เดือนฝอยศัตรู

ธรรมชาติ   

2.2 การป้องกันกัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ได้แก่ โรคกล้าเน่า โคนเน่า รากเน่า ล าต้นเน่า โรค

เหี่ยว ใบจุด และราน้ าค้าง ควรจัดการแปลงปลูกหว่านปุ๋ยหมักผสมชีวินทรีย์ไตรโคเดอร์มา (หัว

เชื้อสด 25 กรัม/ปุ๋ยหมัก 10 กก.) อัตรา 2 กก./ตร.ม. เก็บส่วนที่เป็นโรคออกท าลาย และใช้ใช้

เชื้อชีวินทรีย์ไตรโคเดอร์มาสดผสมน้ าในอัตรา 100 กรัม/น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อพบโรค  

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

11.1.1  ด้านวิชาการ 

1) ได้รูปแบบการผลิตพืชผสมผสานตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ภาค 
      ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

2) ได้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชในระบบการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่
เหมาะสมกับ   

      พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

3) ได้เทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดินและการจัดการธาตุอาหารพืชในระบบการผลิตพืช
ตาม 

      มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 11.1.2 ด้านนโยบาย 
1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 11.1.3 ด้านเศรษฐกิจ 
1)  ได้ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานที่ต้นทุนการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี 

  
  
 11.1.4 ด้านสังคม 



1) มีเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต
เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 

2) ได้แปลงต้นแบบการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ถ่ายทอด  

    เทคโนโลยีแก่เกษตรกรและผู้สนใจ 

3) ได้ เค รื อ ข่ าย ผู้ ผ ลิ ต  แล ะผู้ เกี่ ย ว ข้ อ ง ใน ระบ บ เก ษ ต ร อิ น ท รี ย์  ใน พ้ื น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งจะท าให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งภาคการผลิต การตลาด และ
การบริโภคอย่างเป็นระบบ 
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ภาพที่ 7 กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชผักที่เหลือทิ้งในแปลงปลูก 

 



 

ภาพที่ 8 ปุ๋ยหมักเติมอากาศที่เกษตรกรร่วมกันผลิต 

 

 

 

ภาพที่ 9 เก็บข้อมูลแมลงศัตรูพืชในแปลง 

 



 

ภาพที่ 10 การปลูกพืชผักสมผสานกับต้นดาวเรืองชองเกษตรกรเพื่อลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 

 

 

 


