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บทคัดย่อ 

การศึกษาอัตราปุ๋ยหมักท่ีเหมาะสมส าหรับมะเขือเทศในระบบเกษตรอินทรีย์ พ้ืนที่ จ.จันทบุรี ด าเนิน

การศึกษาอัตราปุ๋ยหมักท่ีเหมาะสมส าหรับมะเขือเทศ พบว่า อัตราการใส่ปุ๋ยหมักที่เหมาะสมส าหรับมะเขือเทศ 

คือ 2,000 กก./ไร่ เมื่อดินในแปลงปลูกมีค่าอินทรียวัตถุ 1-3 % เมื่อน าไปทดสอบเปรียบเทียบกับกรรมวิธี

เกษตรกร พบว่า ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยของกรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 10,600 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 

8,600 บาท/ไร่ รายได้กรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 23,450บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 17,320 บาท/ไร่ และ

ผลตอบแทนกรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 12,850 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 8,720 บาท/ไร่ ด าเนินการ

สร้างแปลงต้นแบบการใช้อัตราปุ๋ยหมักที่เหมาะสมส าหรับมะเขือเทศในพ้ืนที่แปลงเกษตรกร 3 ราย พบว่า 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,110 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย 20,366 บาท/ไร่ และผลตอบแทนเฉลี่ย 15,256 บาท/ไร่ 



 

 

 

    

ค าน า       

พืชผักเป็นอาหารที่ผู้บริโภคนิยมน ามาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารทั้งวิตามิน 

และแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญกับพืชผักที่มีความ

ปลอดภัย และมีคุณภาพในการบ ารุงเลี้ยงร่างกายอย่างมาก ท าให้ความต้องการพืชผักอินทรีย์ และพืชผักที่

ปลอดสารพิษมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผักอินทรีย์ (Organic vegetables) เป็นผักท่ี

ผลิต ด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัดจากธรรมชาติในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยไม่

ใช้สารเคมีสังเคราะห์และพืชที่มีการตัดต่อทางพันธุกรรม ในปี 2553 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกผักอินทรีย์ 

7,000 ไร่ เป็นอันดับ 3 รองจากข้าวอินทรีย์และพืชไร่อินทรีย์ (ฤทัยชนก, ม.ป.ป.) ซึ่งสถานการณ์การผลิต

และการส่งออกพืชผักอินทรีย์ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2553) รายงานว่าประเทศไทยผลิตพืชผัก

อินทรีย์ได้ปีละ 4.3 ล้านตัน มีการบริโภคภายในประเทศ ปีละ 4.1 ล้านตัน และส่งออกสู่ตลาดโลก 

(World Market) ปีละ 0.2 ลา้นตัน มูลค่าการส่งออก 6,300-8,000 ล้านบาท ผักส่งออกที่ส าคัญได้แก่ 

ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว และผักใบชนิดต่างๆ วิทยาการและความรู้ในการเพาะปลูกผัก

อินทรีย์สามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผักอินทรีย์เป็นอันดับต้นของโลกซึ่งประเทศที่ส่งออก 

ได้แก่ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น อเมริกา สิงคโปร์ เป็นต้น ส าหรับพ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

กระจายอยู่ทั่วทุกภาค ในภาคตะวันออก ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6 (2554) รายงานว่าพ้ืนที่

การปลูกพืชผักของจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดรวม 13,718 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1 พืชผักที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพด

หวาน ถั่วฝักยาว พริกข้ีหนูสวน มะเขือ แตงกวา คะน้า มะระ กวางตุ้ง ต้นหอม ผักชี เป็นต้น ส่วนใหญ่จะ

มีการเพาะปลูกในพ้ืนที่อ าเภอสอยดาว อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอขลุง และอ าเภอแก่งหางแมว ตามล าดับ และ

ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานว่าพ้ืนที่การปลูกผักของจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมดรวม 8,677 

ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.36 พ้ืนที่ปลูกจะกระจายในพ้ืนที่ทั่วๆไปของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีชลประทานทั่วถึง  

กระบวนการผลิตผักอินทรีย์ต้องค านึงถึงดิน พืช แมลง และสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป โดยต้องมีการ

ปรับปรุงดินให้สมบูรณ์ มีการปลูกพืชหลายชนิดทั้งพืชหมุนเวียนและพืชแซม การป้องกันและก าจัดโรค

และแมลงศัตรูพืช และการป้องกันก าจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี (กรมวิชาการเกษตร, 2547) ส่วน Keith 

(n.d.) ได้กล่าวว่าการปลูกผักอินทรีย์ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนควรใช้พืชไม่น้อยกว่า 3 ชนิด และ

สามารถแก้ปัญหาการระบาดของโรค แมลง และวัชพืชได้ แต่ต้องเลือกชนิดของพืชให้เหมาะสม และธวัช

ชัย (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การควบคุมโดยชีววิธีหรือวิธีชวีภาพ(biological control or biocontrol) เป็นการ



น าศัตรูธรรมชาติมาควบคุมศัตรูพืช ร่วมกับการรักษาสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก ให้เหมาะสมกับการอยู่

อาศัยและแพร่กระจายของของศัตรูธรรมชาติ มาตรการนี้ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในศัตรูพืชกลุ่มแมลง 

ส่วนศัตรูธรรมชาติในที่นี้จึงอาจเป็น แมลงห้ า แมลงเบียน เชื้อโรค(แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส) ไส้เดือน

ฝอย (entomogenous nematode) ตัวอย่างของการควบคุมโดยชีววิธี เช่น การใช้ราไตรโคเดอร์มา 

(Trichoderma spp.) ควบคุมโรคพืช เช่น โรคที่ท าให้เหี่ยวและรากเน่า การใช้บีที (แบคทีเรีย Bt.: 

Bacillus thuringiensis ) ควบคุมหนอนใยผัก หนอนคืบกะหล่ า หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย 

การใช้ เอ็น พี วี (ไวรัส NPV, Nuclear Polyhedrosis Virus) ควบคุมหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก 

หนอนเจาะสมอฝ้าย มาตรการนี้ใช้ทั้งเพ่ือการควบคุมและการท าลายศัตรูพืช Thorup-Kristensen 

(1999) พบว่า ไนโตรเจนเป็นปัญหาส าคัญของการพัฒนาการผลิตผักอินทรีย์  ปัญหาของการผลิตผัก

อินทรีย์ที่ไม่ได้รับความนิยมแม้จะได้ราคาสูงก็ตาม เนื่องจากมีผลผลิตต่ า โรคและแมลงระบาด ปัญหาของ

ผลผลิตเกิดจากใส่ธาตุอาหารพืชไม่เหมาะสมกับความต้องการ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึง

ท าการศึกษาอัตราปุ๋ยหมักปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการของพืช เพื่อน าข้อมูลไปใช้ส าหรับการ

พัฒนาระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตสูงต่อไป  

 

5. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์ 

 เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ถาดหลุมเพาะกล้า พลาสติกคลุมแปลง ตาข่าย ไม้ไผ่ มูลไก่ แกลบดิบ 

แกลบด า ปลาเป็ด สับปะรด กากน้ าตาล ถังพลาสติกฝาล็อค ขนาด 150 ลิตร ถังฉีดพ่นสารสกัด

สมุนไพร/ชีวภัณฑ์แบบโยกขนาด 20 ลิตร สมุนไพร เช่น ขม้ินชัน ตะไคร้หอม ยาฉุน ผงสะเดาบด เป็น

ต้น บาซิลลัส ทูริงเยนซิส กระดาษ ถุงพลาสติก 

- วิธีการ  

ปีท่ี 1 แปลงศึกษาวิจัย  

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา

เท่ากับความต้องการของพืช กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยหมักอัตรามากกว่าความต้องการของพืช 1 เท่ากรรมวิธีที่ 3 ใส่

ปุ๋ยหมักอัตรามากกว่าความต้องการของพืช 0.5 เท่า กรรมวิธีที่ 4 ใส่ปุ๋ยหมักอัตราน้อยกว่าความต้องการของ

พืช 0.5 เท่า และกรรมวิธีที่ 5 ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก (กรรมวิธีควบคุม) ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์

หาชนิดของดิน และปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในดิน และส่งตัวอย่างปุ๋ยหมักเพ่ือหาปริมาณธาตุอาหารทั้งหมด

ของปุ๋ยหมักท่ีจะน ามาใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน และเพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชผัก เมื่อได้รายงานผล

การวิเคราะห์ดิน และปุ๋ยแล้วจึงน าผลการวิเคราะห์มาค านวณอัตราปุ๋ยหมักที่ต้องการ เพาะกล้ามะระจีนลงใน

ถาดหลุม และเตรียมแปลงปลูก ยกร่องแปลงปลูกขนาด 2 x 10 เมตร จ านวน 20 แปลง ใส่ปุ๋ยหมักพรวนดิน



ผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยหมักตามกรรมวิธีที่ก าหนด (ขั้นตอนการเตรียมดินใส่ปุ๋ยหมักอัตรา ½ เท่าของอัตราปุ๋ย

หมักที่ต้องใส่ทั้งหมดในแต่ละกรรมวิธี) ย้ายกล้ามะเขือเทศลงในแปลงปลูกท่ีเตรียมไว้ตามกรรมวิธีที่ก าหนด  ใส่

ปุ๋ยหมักส่วนที่เหลือจากการปรับปรุงบ ารุงดินจนครบตามอัตราที่ก าหนดแต่ละกรรมวิธี โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้ง

แรกใส่หลังจากย้ายปลูกมะเขือเทศ 1 เดือน และครั้งที่ 2 ใส่เมื่อมะเขือเทศเริ่มติดผล หลังจากย้ายกล้ามะเขือ

เทศลงปลูกแล้ว 15 วัน ทุกกรรมวิธีให้น้ าหมักชีวภาพจากปลาไปพร้อมกับระบบน้ าหยดทุก 7 วัน อัตรา 20 

มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตรจนถึงระยะที่มะเขือเทศเริ่มออกดอก หลังจากนั้นจึงฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพจากไข่อัตรา 20 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ปลูกพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ดาวเรือง ไว้รอบๆแปลงปลูก 

และท าการส ารวจการระบาดแมลงศัตรูพืชเป็นระยะ ถ้าพบมีการระบาด จึงฉีดพ่นสารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 

ตามค าแนะน าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

การบันทึกข้อมูล 
1. รายงานผลการวิเคราะห์ดินทางเคมีและกายภาพ 7 รายการ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง อินทรียวัตถุ 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ค่าการน าไฟฟ้า ความต้องการปูน และเนื้อดิน 
2. รายงานผลการวิเคราะห์ปุ๋ยหมัก 9 รายการ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสเฟต
ทั้งหมด โพแทชทั้งหมด ค่าการน าไฟฟ้า อินทรียวัตถุ C/N ratio แคลเซียมทั้งหมด และแมกนีเซียม
ทั้งหมด 

 3. อัตราปุ๋ยหมักที่ใส่ในแต่ละกรรมวิธี  
 4. ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืช  
 5. ปริมาณผลผลิต  
 6. ข้อมูลทางดา้นเศรษฐศาสตร์ : ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน  
 7. การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติ   
 8. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลโรคและแมลง 

ปีท่ี 2 แปลงทดสอบ 
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 2 ซ้ า ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 (วิธีแนะน า) การใช้

ปุ๋ยหมักอัตราตามผลการวิเคราะห์ดิน โดยท าการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์หาชนิดของดิน และ

ปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในดิน และส่งตัวอย่างปุ๋ยหมักเพ่ือหาปริมาณธาตุอาหารทั้งหมดของปุ๋ยหมักท่ีจะ

น ามาใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินแล้วจึงน าผลการวิเคราะห์มาค านวณอัตราปุ๋ยหมักท่ีต้องการ กรรมวิธีที ่2 (วิธี

เกษตรกร) ใส่ปุ๋ยหมักเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน และเพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชตาม อัตราที่เกษตรใส่ 

คัดเลือกพ้ืนที่ท าแปลงทดสอบจ านวน 5 แปลง ขนาดแปลงทดสอบแปลงละ 2 ไร่  แบ่งเป็น 4 แปลงย่อย 

เกษตรกรท าแปลงทดสอบตามกรรมวิธีที่ก าหนด ก าหนดการด าเนินงานในแต่ละ กรรมวิธี การปฏิบัติดูแลหลัง

ปลูกท้ัง 2 กรรมวิธี ให้น้ าหมักชีวภาพจากปลาไปพร้อมกับระบบน้ าหยดทุก 7  วัน อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20

ลิตรจนถึงระยะที่มะเขือเทศเริ่มออกดอก หลังจากนั้นจึงฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ จากไข่อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 

20 ลิตร  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ปลูกพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ดาวเรือง  ไว้รอบๆแปลงปลูก และท าการ



ส ารวจการระบาดแมลงศัตรูพืชเป็นระยะ ถ้าพบมีการระบาด จึงฉีดพ่นสาร ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ตาม

ค าแนะน าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   

 การบันทึกข้อมูล   
1. รายงานผลการวิเคราะห์ดินทางเคมีและกายภาพ 7 รายการ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง   
อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ค่าการน าไฟฟ้า ความต้องการปูน และเนื้อดิน  ก่อนและ 
หลังการปลูก 

 2. การปฏิบัติงานต่างๆ เช่น วันปลูก ใส่ปุ๋ย ให้น้ าการป้องกันก าจัดศัตรูพืช และการเก็บเก่ียว  
  พิกัดแปลง ค่าวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดลอง 
 3. ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิต คุณภาพผลผลิต    
 4. ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ : ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติ :    
     5.1 วิเคราะห์ผลต่างของผลผลิต (Yield Gap Analysis)   

     5.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 2 กรรมวิธีแบบ Paired T-test   

   6. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลโรคและแมลง  

   7. ระดับความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตพืชระบบผักอินทรีย์ที่ถูกต้อง และความ  

      พึงพอใจของเกษตรกร  

ปีท่ี 3 แปลงต้นแบบ  

คัดเลือกแปลงต้นแบบ 3 แปลง ขนาดแปลงต้นแบบแปลงละ 1 ไร่โดยใช้อัตราปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์

ปรับปรุงบ ารุงดินที่เหมาะสมในการผลิตมะระจีนจากการทดสอบปีที่ 2 สุ่มเก็บตัวอย่างดินในแปลงต้นแบบเพ่ือ

ตรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินในห้องปฏิบัติการ และส่งตัวอย่างปุ๋ยหมักวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารเพ่ือน ามา

ค านวณอัตราการใส่ปุ๋ยหมัก เตรียมแปลงปลูก พรวนดิน ตากดินท้ิงไว้ประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นปรับปรุง

บ ารุงดินโดยใช้อัตราปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ปรับปรุงบ ารุงดินที่เหมาะสมในการผลิตมะระจีนย้ายกล้ามะเขือเทศลง

ปลูกในแปลงปลูกที่เตรียมไว้ ให้น้ าหมักชีวภาพจากปลาไปพร้อมกับระบบน้ าหยดทุก 7  วัน อัตรา 20 

มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตรจนถึงระยะที่มะเขือเทศเริ่มออกดอก หลังจากนั้นจึงฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ จากไข่อัตรา 20 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ปลูกพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ดาวเรือง  ไว้รอบๆแปลงปลูก 

และท าการส ารวจการระบาดแมลงศัตรูพืชเป็นระยะ ถ้าพบมีการระบาด จึงฉีดพ่นสาร ป้องกันและก าจัด

ศัตรูพืช ตามค าแนะน าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

 

การบันทึกข้อมูล  



1. รายงานผลการวิเคราะห์ดินทางเคมีและกายภาพ 7 รายการ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง 

อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ค่าการน าไฟฟ้า ความต้องการปูน และเนื้อดิน ก่อน

และหลังการปลูก 

2. การปฏิบัติงานต่างๆ เช่น วันปลูก ใส่ปุ๋ย ให้น้ าการป้องกันก าจัดศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว 

3. พิกัดแปลง ค่าวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดลอง 

4. ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิต คุณภาพผลผลิต  

5. ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ : ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนสัดส่วนรายได้ต่อ 

 การลงทุน (BCR)   

6. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลโรคและแมลง 

7. ระดับความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตพืชระบบผักอินทรีย์ที่ถูกต้อง และความพึง

 พอใจของเกษตรกร 

 

- เวลา ตุลาคม 2558 – กันยายน 2561 

- สถานที ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี และแปลงเกษตรกรพ้ืนที่ จ.จันทบุรี      

 

6. ผลการทดลองและวิจารณ์  

ปีท่ี 1 แปลงศึกษาวิจัย 

1) ผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพดิน ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารของปุ๋ยหมัก และผล

การค านวณอัตราการใส่ปุ๋ยหมัก 

ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่แปลงทดสอบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ที่ละติจูด 

(X) 12.819698 และลองจิจูด (Y) 102.208261 ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารใน

ดิน พบว่าดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.33 ค่าความน าไฟฟ้า 4.17 ms/cm อินทรียวัตถุ 1.59 % ฟอสฟอรัส 

17.78 มก./กก. โพแทสเซียม 496.67 มก./กก. แคลเซียม 129.39 มก./กก.แมกนเีซียม 45.90 มก./กก. ดินมี

ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย (ตารางท่ี 1)การจัดระดับค่าอินทรียวัตถุในดิน <1% ระดับต่ า 1-3% ระดับปาน

กลาง >3% ระดับสูง จะเห็นว่าปริมาณอินทรียวัตถุในแปลงศึกษาอัตราปุ๋ยหมักที่เหมาะสมส าหรับมะระจีนนั้น

อยู่ในระดับปานกลาง  

สุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยหมักที่หมักจาก มูลไก่ 1 ส่วน แกลบดิบ 1 ส่วน และแกลบด า 1 ส่วน หมักเป็นเวลา 

1 เดือน พบว่าปุ๋ยหมักมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.01 ค่าความน าไฟฟ้า 3.17 ms/cm อินทรียวัตถุ 3.84 % 

ไนโตรเจนทั้งหมด 1.1 % ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 1.14% โพแทสเซียมที่ละลายน้ า 0.61% (ตารางท่ี 2)  



 เมื่อค านวณอัตราการใส่ปุ๋ยหมักในแต่ละกรรมวิธี พบว่า กรรมวิธีที่ 1 ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 2,000กก./ไร่ 

กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 4,000 กก./ไร่ กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 1,500 กก./ไร่ กรรมวิธีที่ 4 ใส่ปุ๋ย

หมักอัตรา 1,000 กก./ไร่ และ กรรมวิธีที่ 5 ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก (control) (ตารางท่ี 13) 

ตารางท่ี 13 ปริมาณการใส่ปุ๋ยหมักมะเขือเทศในแต่ละกรรมวิธี 

กรรมวิธี อัตราการใส่ปุ๋ยหมัก (กก./ไร่) 

กรรมวิธีที่ 1 ใส่ปุ๋ยหมักอัตราเท่ากับความต้องการของมะเขือเทศ 2,000 

กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยหมักอัตรามากกว่าความต้องการของพืช 1 เท่า 4,000 

กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยหมักอัตรามากกว่าความต้องการของพืช 0.5 เท่า 1,500 

กรรมวิธีที่ 4 ใส่ปุ๋ยหมักอัตราน้อยกว่าความต้องการของพืช 0.5 เท่า 1,000 

กรรมวิธีที่ 5 ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก (กรรมวิธีควบคุม) 0 

 *เมื่ออินทรียวัตถุในดินอยู่ระหว่าง 0-3% 

 

2) ด้านการเจริญเติบโต 

ย้ายกล้ามะระจีนที่อายุ 15 วันหลังเพาะกล้าลงแปลงปลูกที่เตรียมไว้ หลังจากย้ายปลูกแล้ว 1 สัปดาห์

วัดความสูง และนับจ านวนใบต้นมะระจีน พบว่า ความสูง และจ านวนใบของมะระจีนเมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลัง

ย้ายปลูก พบว่า กรรมวิธีที่ 4 มีความสูงที่สุดเท่ากับ 57.16 เซนติเมตร รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 3 เท่ากับ 54.70 

กรรมวิธีที่ 2 เท่ากับ 53.81 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 5 เท่ากับ 50.45 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 1 เท่ากับ 47.22 

เซนติเมตร ตามล าดับ จ านวนใบมะระจีนเมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลังย้ายปลูก พบว่า กรรมวิธีที่ 2 กรรรมวิธีที่ 3 

กรรมวิธีที่ 4 มีจ านวนใบมากที่สุดเท่ากับ 11 ใบ และรองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 5 มีจ านวนใบ

เท่ากับ 10 ใบ ความสูง และจ านวนใบของมะเขือเทศในแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

(ตารางท่ี 14) 

 

 

ตารางท่ี 14 แสดงการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศหลังปลูกเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 

กรรมวิธี 

สัปดาห์ที่ 1 หลังปลูก สัปดาห์ที่ 2 หลังปลูก สัปดาห์ที่ 3 หลังปลูก 

ความสูง 

(ซม.) 

จ านวนใบ 

(ใบ) 

ความสูง 

(ซม.) 

จ านวนใบ 

(ใบ) 

ความสูง 

(ซม.) 

จ านวนใบ 

(ใบ) 

1. ใส่ปุ๋ยหมักอัตราเท่ากับความ 6.5 2 8,14 6 16.50 10 



 

 

 

 

 

 

 

3) ด้

า

น

ป

ริ

มาณผลผลิต  

เมื่อมะเขือเทศ อายุ 15 วันหลังออกดอก จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตมะเขือเทศ มาชั่งน้ าหนัก พบว่า กรรมวิธี

ที่ 2 ให้ปริมาณผลผลิตมะเขือสูงที่สุดเท่ากับ 760 กก./ไร ่ รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 1 เท่ากับ 725 กก./ไร่ กรรม

วีที่ 3 เท่ากับ 710 กก./ไร่ กรรมวิธีที่  4 เท่ากับ 698 กก./ไร่ และกรรมวิธีที่ 5 เท่ากับ 670 กก./ไร่  ซึ่ง

ปริมาณผลผลิตมะเขือเทศทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 15) 

ตารางท่ี 15 แสดงจ านวน น้ าหนัก มะเขือเทศ 

กรรมวิธี น้ าหนักผล (กก./ไร)่ 

ใส่ปุ๋ยหมักอัตราเท่ากับความ

ต้องการของพืช 
725  

ใส่ปุ๋ยหมักอัตรามากกว่าความ

ต้องการของพืช 1 เท่า 
760 

ใส่ปุ๋ยหมักอัตรามากกว่าความ

ต้องการของพืช 0.5 เท่า 
710 

ใส่ปุ๋ยหมักอัตราน้อยกว่าความ

ต้องการของพืช 0.5 เท่า 
698 

ต้องการของพืช 

2. ใส่ปุ๋ยหมักอัตรามากกว่าความ

ต้องการของพืช 1 เท่า 
7.2  2 10.12 6 18.90 12 

3. ใส่ปุ๋ยหมักอัตรามากกว่าความ

ต้องการของพืช 0.5 เท่า 
7.5  3 9.20 6 18.65 10 

4. ใส่ปุ๋ยหมักอัตราน้อยกว่า

ความต้องการของพืช 0.5 เท่า 
8.0  2 10.10 6 17.20 10 

5. ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก (กรรมวิธี

ควบคุม) 
7.6 2 9.05 6 16.66 10 

C.V. 4.2  26 9.2 8.2 12 17 

F-test ns ns ns ns ns ns 



ไมใ่ส่ปุ๋ยหมัก (กรรมวิธีควบคุม) 

 
670 

C.V. 20 

F-test ns 

 

4) ด้านเศรษฐศาสตร์  

ต้นทุนการผลิตในการใช้ปุ๋ยหมักในแต่ละกรรมวิธี พบว่า กรรมวิธีที่ 2 มีต้นทุนการใช้ปุ๋ยหมักมากท่ีสุด

เท่ากับ 22,400 บาท รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 3 เท่ากับ 20,600 บาท กรรมวิธีที่ 1 เท่ากับ 12,800 บาท 

กรรมวิธีที่ 4 เท่ากับ 9,000 บาท และกรรมวิธีที่ 5 เท่ากับ 3,200 บาท ซึ่งกรรมวิธีที่ 2 มีค่าอัตราส่วน

ผลประโยชน์ต่อการลงทุนสูงที่สุดเท่ากับ 0.58 (ตารางที่ 16) 

ตารางท่ี 16 แสดงรายได้ ต้นทุน และผลตอบแทนจากการจ าหน่ายผลผลิตมะเขือเทศ 

กรรมวิธี 
ต้นทุนผันแปร 

(บาท) 

รายได้ 

(บาท) 

ผลตอบแทน 

(บาท) 
BCR 

ใส่ปุ๋ยหมักอัตราเท่ากับความต้องการของพืช 11,800 14,050 2,250 1.19 

ใส่ปุ๋ยหมักอัตรามากกว่าความต้องการของพืช 1 เท่า 21,000 13,700 -7,300 0.65 

ใส่ปุ๋ยหมักอัตรามากกว่าความต้องการของพืช 0.5 เท่า 16,400 10,700 -5,700 0.65 

ใส่ปุ๋ยหมักอัตรามากกว่าความต้องการของพืช 0.5 เท่า 7,200 7,720 550 1.07 

ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก (กรรมวิธีควบคุม) 2,600 3,140 540 1.21 

 

ปีท่ี 2 แปลงทดสอบ 

1) คัดเลือก และวิเคราะห์พื้นที่แปลงเกษตรกร 

คัดเลือกแปลงเกษตรกรเพ่ือทดสอบอัตราปุ๋ยหมักที่เหมาะสมส าหรับมะเขือเทศในระบบเกษตรอินทรีย์  

ในพ้ืนที่ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 5 ราย  จากรายงานเทศบาลต าบลทับช้าง (2558) รายงานว่า การ

ประกอบอาชีพของประชาการในพื้นที่ ต.ทับช้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมีผลผลิตทาง

การเกษตรที่หลากหลาย อาทิเช่นพืชผัก เช่น คะน้า ผักชี แตงกวา ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู เป็นต้น พืชไร่ เช่น มัน

ส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผล เช่น ล าไย ลิ้นจี่ กระท้อน ซึ่งเกษตรกรที่ผลิตพืชผักในพ้ืนที่

ดังกล่าวมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชผักตามระบบเกษตรอินทรีย์ เมื่อท าการสุ่มเก็บตัวอย่างดินใน

พ้ืนที่แปลงเกษตรกรเพ่ือน ามาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพดิน พบว่าดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง

อยู่ระหว่าง 6.99-8.48 ค่าการน าไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 0.02-0.28 อินทรียวัตถุอยู่ระหว่าง 1.23-3.88 % 



ฟอสฟอรัสอยู่ระหว่าง 14.15-83.71 มก./กก. โพแทสเซียม 65.59-619.17 มก./กก. และลักษณะดินเป็นดิน

ร่วนปนทราย (ตารางท่ี 17) 

ตารางท่ี 17 แสดงผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพดินในแปลงเกษตรกรร่วมทดสอบการใช้ปุ๋ย

หมักท่ีเหมาะสมส าหรับมะเขือเทศในระบบเกษตรอินทรีย์พ้ืนที่ จ.จันทบุรี 

รายที ่ ความเป็น

กรด-ด่าง 

ค่าความน า

ไฟฟ้า (ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

ลักษณะดิน 

1 6.99 0.03 1.23 20.23 65.59 ร่วนปนทราย 

2 7.40 0.09 1.96 76.85 386.55 ร่วนปนทราย 

3 8.48 0.08 1.30 14.15 93.74 ร่วนปนทราย 

4 7.90 0.28 3.88 72.10 619.17 ร่วนปนทราย 

5 7.94 0.15 2.04 83.71 120.70 ร่วนปนทราย 

 

2) ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต 

  จากการทดสอบอัตราปุ๋ยหมักท่ีเหมาะสมส าหรับมะเขือเทศในระบบเกษตรอินทรีย์พื้นที่ จ.จันทบุรี 

เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีแนะน ากับกรรมวิธีเกษตรกร พบว่ากรรมวิธีแนะน าปริมาณผลผลิตเฉลี่ยมะเขือ

เท่ากับ 633 กก./ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรผลผลิตเฉลี่ยมะเขือเทศเท่ากับ 570  กก./ไร่ (ตารางที่ 8)  

 จากการส่งตัวอย่างผลผลิตมะระจีนกรรมวิธีแนะน าและกรรมวิธีเกษตรกรตรวจวิเคราะห์ปริมาณ

สารพิษตกค้างที่กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

ตรวจวิเคราะห์สารเคมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส กลุ่มออร์กาโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทรอยด์ 

พบว่าผลผลิตไม่มีการตกค้างของสารเคมีทั้ง 3 กลุ่ม ที่กล่าวข้างต้น (ตารางที่ 18) 

ตารางท่ี 18 ผลผลิต (กก./ไร่) และผลวิเคราะห์การตรวจปริมาณสารพิษตกค้างของการทดสอบอัตราปุ๋ยหมักที่

เหมาะสมส าหรับมะเขือเทศในระบบเกษตรอินทรีย์ จ.จันทบุรี ปี 2560 

 

ช่ือ-สุกล 

ผลผลติ (กก./ไร่) ผลการตรวจปริมาณสารพิษตกคา้ง 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

1.นางอมรรัตน์ บุญสูง 710 650 ไม่พบ ไม่พบ 

2.นายสมัย พันธสี 745 680 ไม่พบ ไม่พบ 

3.นายสมพร จ าปาแดง 690 560 ไม่พบ ไม่พบ 

4.นายค าผาย หล่อทอง 540 490 ไม่พบ ไม่พบ 

5.นางรส สีด า 480 470 ไม่พบ ไม่พบ 

 633 570   



 

3) ด้านเศรษฐศาสตร์ 

 จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยต้นทุน และผลตอบแทน  พบว่าต้นทุนผันแปรเฉลี่ยของกรรมวิธีแนะน า

เท่ากับ 10,600 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 8,600 บาท/ไร่ รายได้กรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 23,450บาท/

ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 17,320 บาท/ไร่ และผลตอบแทนกรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 12,850 บาท/ไร่ 

กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 8,720 บาท/ไร่ ซึ่งทั้ง 2 กรรมวิธีมีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 

มากกว่า 1 ซึ่งคุ้มค่ากับการลงทุน  

ปีท่ี 3 แปลงต้นแบบ 

1) คัดเลือกเกษตรกรแปลงต้นแบบ   

คัดเลือกแปลงเกษตรกรสร้างแปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยหมักที่เหมาะสมส าหรับมะเขือเทศในระบบ

เกษตรอินทรีย์ 3 ราย รายละ 2 ไร่ ซึ่งจากการท าแปลงทดสอบในปีที่2 เป็นกรรมวิธีที่เกษตรกรเห็นว่าได้รับ

ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด เก็บตัวอย่างดินแปลงเกษตรกรต้นแบบทั้ง 3 ราย พบว่าดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่

ระหว่าง 5.65-6.60 ค่าการน าไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 0.02-0.05 อินทรียวัตถุอยู่ระหว่าง 1.20-2.23 % ฟอสฟอรัส

อยู่ระหว่าง 45.78-90.02 มก./กก. โพแทสเซียม 67.01-223 มก./กก. และลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย 

(ตารางท่ี 19) 

ตารางท่ี 19 แสดงผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพดินในแปลงเกษตรกรต้นแบบการใช้ปุ๋ยหมักท่ี

เหมาะสมส าหรับมะเขือเทศในระบบเกษตรอินทรีย์ จ.จันทบุรี  

รายที ่ ความเป็น

กรด-ด่าง 

ค่าความน า

ไฟฟ้า (ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

ลักษณะดิน 

1 5.65 0.05 1.94 45.78 223.00 ร่วนปนทราย 

2 6.24 0.02 1.20 64.18 152.56 ร่วนปนทราย 

3 6.60 0.02 2.23 90.02 67.01 ร่วนปนทราย 

 

2) ปริมาณและคุณภาพผลผลิต 

แปลงเกษตรกรต้นแบบการการใช้ปุ๋ยหมักที่เหมาะสมส าหรับมะระจีนในระบบเกษตรอินทรีย์ในระบบ

เกษตรอินทรีย์พบว่าปริมาณผลผลิตผักชีเฉลี่ย 510 กก./ไร่ (ตารางที่ 20)  

3) ด้านเศรษฐศาสตร์ 

แปลงเกษตรกรต้นแบบการการใช้ปุ๋ยหมักที่เหมาะสมส าหรับมะระจีนในระบบเกษตรอินทรีย์ พบว่า 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,110 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย 20,366 บาท/ไร่ และผลตอบแทนเฉลี่ย 15,256 บาท/ไร่ 

(ตารางท่ี 20) 



ตารางท่ี 20 ปริมาณผลผลิต ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนแปลงต้นแบบการทดสอบอัตราปุ๋ยหมักที่  

เหมาะสมส าหรับมะเขือเทศในระบบเกษตรอินทรีย์พื้นที่  จ.จันทบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

อัตราปุ๋ยหมักท่ีเหมาะสมส าหรับมะเขือเทศ โดยการค านวณจากปริมาณอินทรียวัตถุในดินนั้น 

อัตราที่เหมาะสมที่สุดคือ อัตราการใส่ปุ๋ยหมักเท่ากับความต้องการของมะเขือเทศ 

8. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ขยายผลและถ่ายองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง น าไปปฏิบัติตาม และ

ประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ เพ่ือขอการรับรองมาตรฐานพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ 

  

9. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ช่วยเหลือ

ให้งานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมปฏิบัติงานด้วย 

 

10. เอกสารอ้างอิง  

กรมพัฒนาที่ดิน. 2550. เอกสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดภูมิปัญญาหมอดินเกษตรกรไทย.  

ชื่อ-สกุล 
ปริมาณผลผลิต  

(กก./ไร่) 

ราคา 

(บาท/กก.) 

ต้นทุน 

(บาท/ไร่) 

รายได้ 

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 

(บาท/ไร่) 

1. นางสาวพัชรินทร์ ชินสถิต    410 35 4,500 14,350 9,850 

2. นางศิวพร เอี่ยมจิตกุศล   750 50 5,730 37,500 31,770 

3.นางสุพัตรา เทียนธวัช 370 25 5,100 9,250 4,150 

เฉลี่ย 510 36.7 5,110 20,366 15,256 
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11. ภาคผนวก : เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องแสดงไว้ใน

เนื้อหาของรายงาน เช่น สูตร วิธีค านวณ ตารางการบันทึก

ข้อมูลภาพ แสดงเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย แบบส ารวจข้อมูล 

เป็นต้น ส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ไม่ท าให้เนื้อหาของรายงานขาด

ความสมบูรณ์ 

หมายเหตุ 

รูปแบบ :  

- หัวเรื่องข้อ 1-13 : ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวหนา 

- เนื้อหา : ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวธรรมดา 

- Page Setup : ด้านบน 2.5 ซม. ด้านซ้าย 2.5 ซม. ด้านขวา 2 ซม. ด้านล่าง 2.5 ซม. 

- ขนาด A4 โดยใช้ Program Microsoft Word 

* ให้แนบไฟล์รูปภาพประกอบด้วย เพื่อน าไปจัดท ารูปเล่มต่อไป 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

Email Address : nonglux.k@doa.in.th 
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