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วิจัยและพัฒนาระบบผลติพืชอินทรียในเขตพื้นทีภ่าคตะวันออก1 
 

สาลี่ ชินสถิต2   วิไลลักษณ สมมุติ2   หฤทัย แกนลา2  จรีรัตน  มีพืชน2และ ศรีนวล  สุราษฏร2 
 

บทคัดยอ 
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบผลิตพืชอินทรียในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 7 จังหวัดไดแก ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี ตราด สระแกว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดเทคโนโลยี และระบบการปลูกพืชที่
เหมาะสมสําหรับการผลิตพืชอินทรีย รวมทั้งเกษตรกรและผูประกอบการไดรับใบรับรองในการผลิตพืชอินทรียเพิ่ม
มากขึ้น การดําเนินงานประกอบดวยการใหบริการตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรียตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร  
และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบผลิตพืชอินทรียซึ่งสรุปผลไดดังนี้ 
 การใหการรับรองการผลิตพืชอินทรียระหวางป พ.ศ.2545-2551 มีเกษตรกรที่ผานการรับรองจํานวนทั้งส้ิน 
276 ราย คิดเปนพื้นที่ 1,588 ไร จังหวัดที่มีเกษตรกรไดรับการรับรองมากที่สุดไดแก จังหวัดสระแกว จํานวน 229 
ราย คิดเปนพื้นที่ 637 ไร  รองลงมาไดแกจังหวัดจันทบุรี 40 ราย  พื้นที่  392 ไร จังหวัดตราด 3 ราย  พื้นที่ 229 ไร  
จังหวัดระยอง 2 ราย  พื้นที่  210 ไร และจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ราย  พื้นที่  120 ไร 

ผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบผลิตพืชอินทรียในปพ.ศ.2546-2548 ไดระบบแตงกวา-
ถั่วฝกยาว-ขาวโพดอินทรีย โดยปลูกแตงกวาเปนพืชแรก หลังจากเก็บผลผลิตแตงกวาแลว ปลูกตามดวยถั่วฝกยาว
ในหลุมเดิมที่เคยปลูกแตงกวา โดยใชพื้นที่และคางไมที่ใชปลูกแตงกวา เมื่อเก็บผลผลิตถั่วฝกยาวแลวปลูกขาวโพด
ในหลุมเดิมที่ใชปลูกแตงกวาและถั่วฝกยาว ดําเนินงานพื้นที่เกษตรกร อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และอําเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง มีเกษตรกรรวมดําเนินงาน 10 ราย ไดผลผลิตเฉลี่ย แตงกวา ถั่วฝกยาว และขาวโพด 
4,615, 1,405 และ 538 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตร พบวามีรายได
จากการผลิตแตงกวา ถั่วฝกยาว และขาวโพด 34,483  16,864 และ 5,383 บาท/ไร ตามลําดับ มีตนทุนการผลิต
แตงกวา ถั่วฝกยาว และขาวโพด 17,082, 4,845 และ 1,912 บาท/ไร ตามลําดับ ทําใหไดผลตอบแทนจากแตงกวา 
ถั่วฝกยาว และขาวโพด 17,401, 12,019 และ 3,470 บาท/ไร ตามลําดับ คิดเปนผลตอบแทนรวมทั้งระบบแตงกวา-
ถั่วฝกยาว-ขาวโพดอินทรีย 32,891 บาท/ไร  และมีคาอัตราสวนของรายไดตอการลงทุน (BCR) 2.38 แสดงวาระบบ
พืชอินทรียที่ดําเนินการนั้นมีกําไร มีความเสี่ยงนอย สามารถทําการผลิตได 
 
คําสําคัญ:  เกษตรอินทรีย (organic agriculture)  การตรวจรับรอง(certification) หนวยรับรอง (certification 
body)  แตงกวา (cucumber)  ถั่วฝกยาว (yard long bean)  ขาวโพด (corn) 
 
 
 
 
 
 
1 สนับสนุนงานวิจัยโดย สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร  
2 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี  
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บทนํา  
ในปจจุบันกระแสการตื่นตัวดานการทําเกษตรอินทรียไดแพรหลายและกระจายตัวอยางรวดเร็วมากกวา 

130 ประเทศทั่วโลก อันเปนผลสืบเนื่องมาจากพิษภัยของสารเคมีในดานตางๆ ไมวาจะเปนสารเคมีที่ใชในการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆ ไดสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทั้งทางดิน น้ํา และอากาศ เกิดปญหาตอผูใช
สารเคมีโดยตรง ผูอยูอาศัยขางเคียง และยังสงผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบนิเวศตามธรรมชาติ ภาวะโลกรอน 
และสิ่งแวดลอม ในดานตางๆไดแกปญหาโรคและแมลงศัตรูพืชมีความตานทานตอสารเคมีที่ใช ทําใหเกิดการแพร
ระบาดที่รุนแรง  พบสารเคมีปนเปอนในผลผลิตเกินปริมาณที่กําหนด ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศตางๆถูกทําลายเสีย
ความสมดุล รวมทั้งทําใหความหลากหลายของชนิดพันธุพืชและสัตวลดลง 

เนื่องจากเกษตรอินทรีย  เปนระบบการจัดการ การผลิตดานการเกษตรแบบองครวม ที่เกื้อหนุนตอระบบ
นิเวศ  รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ คํานึงถึงความปลอดภัยและความสมดุลทุกองคประกอบที่เกี่ยวของ ใน
การทําการเกษตร ตั้งแต ผูผลิต ผูบริโภค ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน และสภาพแวดลอม โดยเนนการใชวัสดุ
ธรรมชาติภายในฟารมหมุนเวียนหลากหลายอยางคุมคาลดการนําเขาปจจัยการผลิตจากภายนอก  หลีกเลี่ยงการใช
วัตถุดิบจากการสังเคราะห และไมใช พืช สัตว หรือจุลินทรีย ที่ไดมาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม(Genetically 
Modified Organisms) หรือผานการฉายรังสี  มีการจัดการกับผลิตภัณฑ โดยเนนการแปรรูปดวยความระมัดระวัง 
เพื่อรักษาสภาพการเปนอินทรีย และคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑในทุกขั้นตอน (กรมวิชาการเกษตร, 2543) 
รัฐบาลไทยจึงใหการสนับสนุนหลักการยุทธศาสตรเกษตรอินทรียใหเปนวาระแหงชาติ ตั้งแตเดือน มกราคม 2548 
เปนตนมาเพื่อลดผลกระทบและปญหาดังกลาว รวมถึงชวยเพิ่มมูลคาของผลิตผลทางการเกษตรเนื่องจากผลผลิต
อินทรียมีราคาสูงกวาผลิตผลทั่วไป  สําหรับในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเปนแหลงผลิตไมผลและพืชผัก การที่จะจูง
ใจใหเกษตรกรสวนใหญซึ่งในปจจุบันทําการเกษตรแบบอุตสาหกรรม  หันกลับไปทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย
เพื่อผลิตพืชผักผลไมที่มีคุณภาพและปลอดภัยสารพิษ สําหรับบริโภคในครัวเรือนของตนเอง หรือเพื่อการคาขายนั้น  
มีปญหาอุปสรรคคอนขางมาก ประเด็นสําคัญ คือ ในปจจุบันเกษตรกรสวนใหญคุนเคยกับการทําการเกษตรที่ตอง
พึ่งพิงสารเคมีและปุยเคมีเปนหลัก  การเปล่ียนแปลงไปทําเกษตรอินทรีย ซึ่งมีมาตรฐานและกฎเกณฑการปฏิบัติใน
แตละขั้นตอนของการผลิตที่คอนขางเขมงวด รวมถึงการหามใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคแมลง และปุยเคมี ใน
การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ของแตละประเทศที่กําหนดนั้นเปนเรื่องที่คอนขางยากสําหรับเกษตรกรในภาค
ตะวันออก      รวมทั้งเพื่อทําใหเกิดความเชื่อถือในสินคาที่ผลิต  ระบบการผลิตจะตองไดรับการตรวจรับรองตาม
มาตรฐาน ซึ่งจะเปนการสรางภาระ เพิ่มขั้นตอนในขบวนการผลิตและรวมถึงเพิ่มตนทุนในการผลิตใหกับเกษตรกร  

 ดังนั้นสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จึงมีความจําเปนที่จะตองเรงสงเสริมใหเกษตรกรและ
ผูประกอบการมีความเขาใจในระบบการผลิตพืชอินทรีย มาตรฐานเกษตรอินทรีย การตรวจรับรองการผลิต  และการ
ไดรับใบรับรองการผลิตพืชอินทรียเพิ่มขึ้น ควบคูไปกับการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีในระบบการผลิตพืชอินทรีย
ชนิดตางๆ เพื่อถายทอดและสงเสริมการผลิตพืชอินทรีย ใหมีการผลิตในปริมาณมากเชิงพาณิชย ไดอยางกวางขวาง
เพิ่มมากขึ้นในกลุมเกษตรกร และผูประกอบการที่มีตลาดรองรับสินคาอินทรียทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํา
เงินตราเขาประเทศตอไป   
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วิธีการศึกษา 
1.การใหบริการตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย 
   1.1. กระบวนการตรวจรับรอง 

     1.1.1 เกษตรกร กลุมเกษตรกรและผูประกอบการขอใบสมัครเพื่อขอรับการตรวจรับรองการผลิต
พืชอินทรีย และแบบฟอรมบันทึกการผลิตพืชอินทรีย ไดที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่(สวพ.)1-8  กรม
วิชาการเกษตร   พรอมใหคําแนะนํา สําหรับในพื้นที่ภาคตะวันออก 7 จังหวัดไดแก ชลบุรี ระยอง  จันทบุรี ตราด 
สระแกว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา รับผิดชอบโดย สวพ. 6 

      1.1.2 ผูสมัครยื่นแบบฟอรมการสมัคร พรอมรายละเอียดตามแบบฟอรมบันทึกการผลิตพืช
อินทรียที่สวพ.6 

                 1.1.3 เอกสารที่ผานการกรอกขอมูลโดยสมบูรณจะไดรับการตรวจสอบโดยเจาหนาที่ของ
สวพ.6 หากมีขอแกไขปรับปรุงจะตองมีการดําเนินการจนถูกตองสมบูรณ 

                 1.1.4 ผูอํานวยการ สวพ.6 มอบหมายเจาหนาที่ผูตรวจสอบที่รับผิดชอบดําเนินการตอไป 
                  1.1.5 ผูตรวจสอบ นัดหมายและขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากผูสมัครเพื่อเขาดําเนินการ

ตรวจสอบ 
                  1.1.6.ผูตรวจสอบจัดทํารายงานผลการตรวจสอบพรอมสําเนาจํานวน 3 ชุดเพื่อสงให

คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน 1 ชุด สงใหกับผูสมัคร 1 ชุด และผูตรวจสอบเก็บสําเนาไว 1 ชุด 
                 1.1.7 เมื่อรายงานผลการตรวจสอบผานการพิจารณาจากคณะกรรมการและไดรับการอนุมัติ

โดยคณะกรรมการ  ผูสมัครจะไดรับใบรับรองพรอมสัญลักษณ  Organic Thailand  
                 1.1.8 ผลการรับรองมีอายุ 1 ป 
1.2. หนวยรับรองเกษตรอินทรีย (certification body)   
การจําหนายผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเขาสูตลาดทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงออกไปจําหนายใน

ประเทศพัฒนา กระบวนการผลิตจําเปนตองไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากหนวยงาน ที่ไดรับการ
ยอมรับกอน เนื่องจากประเทศพัฒนาแลวไดกําหนดระเบียบและกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ ที่ปดฉลากเกษตร
อินทรีย อาทิ สหภาพยุโรปไดออกกฎหมายตั้งแตกลางป พ.ศ. 2534 ควบคุมผลิตภัณฑ  ที่จะติดฉลากเกษตรอินทรีย 
หรือในประเทศญี่ปุนก็มีกฎหมายในทํานองเดียวกันออกมาตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 กฎหมายเหลานี้มีเนื้อหา
ที่คลายคลึงกันคือกําหนดใหผลิตภัณฑที่ติดฉลากเกษตรอินทรียจะตองไดรับการรับรองมาตรฐานโดยหนวยงาน
รับรองที่เชื่อถือได และผลิตภัณฑเหลานี้ตองผลิตโดยกระบวนการที่เปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียที่ประเทศนั้น
ไดกําหนดขึ้น  สําหรับในประเทศไทยกรมวิชาการเกษตร  ดําเนินการตรวจรับรองตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย
ของกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร, 2544)  ในระยะเริ่มแรกไดรับความรวมมือจากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  และกรมสงเสริมการสงออก ไดริเริ่มจัดทํามาตรฐานการผลิตพืช
อินทรียขึ้น ซึ่งรางมาตรฐานดังกลาวไดจัดทําแลวเสร็จในป 2542 และสงมอบใหกรมวิชาการเกษตรในวันที่ 1 
กันยายน 2542 และกรมวิชาการเกษตรไดทําประชาพิจารณรางดังกลาว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2543 ประกาศใช
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2544  และเริ่มใหบริการตรวจรับรองในป 2545 

ในป พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดกอตั้งสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) และไดยก
รางมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มกอช.9000-2546 เกษตรอินทรีย เลม 1 เรื่องการผลิต แปรรูป แสดง
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ฉลาก และจําหนายเกษตรอินทรีย (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ,2546.)  โดยการจัดทําราง
มาตรฐานเกษตรอินทรียที่ครอบคลุมถึงผลิตผล และผลิตภัณฑที่ใชเปนอาหารและอาหารสัตวที่ไดจากระบบการผลิต
แบบเกษตรอินทรียของพืช ปศุสัตว และสัตวน้ํา  มาตรฐานของ มกอช. เปนมาตรฐานกลางสําหรับใชในระบบการ
ผลิตและการตรวจสอบรับรองดานเกษตรอินทรียของประเทศไทย ซึ่งรางมาตรฐานเกษตรอินทรียฉบับนี้ ประกาศใช 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2546 นอกจากนี้ มกอช. ทําหนาที่เปนหนวยงานใหการรับรองระบบงาน (accreditation body) 
ของหนวยรับรองดานเกษตรอินทรีย  ทั้งในสวนของหนวยราชการ และองคกรเอกชน รวมทั้งทําหนาที่เปนตัวแทนของ
ประเทศไทยนํามาตรฐานเกษตรอินทรียที่จัดทําขึ้นนี้ไปปรับเทียบมาตรฐาน(benchmarking/equivalency)กับ
มาตรฐานของตางประเทศ ซึ่งประเทศไทยจะเปนสมาชิกอยูในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟก(Pacific  Accreditation 
Cooperation, PAC) จะประกอบดวยสมาชิกหลายๆกลุมประเทศ ภายใตการดําเนินงานของหนวยงานรับรอง
ระบบงานระดับประเทศ (International Accreditation Forum , IAF) 

2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบผลิตพืชอินทรีย (แตงกวา-ถ่ัวฝกยาว-ขาวโพด) 
     2.1.ส่ิงที่ใชในการทดลอง 
            2.1.1.เมล็ดพันธุแตงกวา (ลูกเล็ก รับประทานผลสด)  ถั่วฝกยาว(ถั่วเนื้อ)  ขาวโพดฝกสด 
            2.1.2.เศษซากพืช  เปลือกมันสําปะหลัง  แกลบ 
            2.1.3.มูลไกเนื้อ 
            2.1.4.กากน้ําตาล (molasses) 
            2.1.5.เมล็ดสะเดา  ขา ตะไครหอม  
             2.1.6.น้ํายาลางจาน 

 2.1.7.พลาสติกสีเทาดํา ใชคลุมแปลงปลูก 
             2.1.8.อุปกรณทําคาง เชือก ไมไผ 
     2.2.วิธีดําเนินการทดลอง 

2.2.1.วิธีการผลิต แตงกวาอินทรีย 
2.2.1.1. เตรียมพื้นที่  ไถพรวนดินลึก  20-25 เซนติเมตร ตากดินไวประมาณ 5-7 วัน  ยกรอง 

เตรียมแปลงปลูกใหมีความกวางประมาณ 1-1.50 เมตร ความยาวตามพื้นที่ของเกษตรกร แบงเปนรองเดี่ยวหรือ 2 
รองคู ระยะหางระหวางแถวประมาณ 0.7-1 เมตร  ระยะระหวางตน  40 -  50  เซนติเมตร  ทําการปรับปรุงบํารุงดิน
ดวยการใสปุยหมักประมาณ  2-3 กิโลกรัม/ตารางเมตร ผสมคลุกเคลาใหเขากับดิน รดน้ําใหชุม หมักทิ้งไว 7 วัน แลว
ทําการพรวนดินในแปลงซ้ําอีกครั้ง กอนปลูก คลุมแปลงดวยพลาสติกสีเทาดํา เจาะรูขนาดเสนผาศูนยกลาง 6-8  
เซนติเมตร เวนระยะตามระยะที่ตองการปลูก  

2.2.1.2 ปลูกแตงกวา เปนพืชแรกในแปลงที่เตรียมไว  ดวยเมล็ดที่แชในน้ําอุนที่มีอุณหภูมิ 
50-60 C o   นานประมาณ 3 ชั่วโมง  เพื่อฆาเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ  แลวนําไปปลูก  หรือทําการบมเมล็ดตอ
จนกระทั่งมีรากงอกออกจากเมล็ด  แลวเลือกแตเมล็ดที่งอกนําลงปลูก วิธีการเตรียมเมล็ดงอกโดยการนําเมล็ดที่แช
น้ําอุนนาน  3  ชั่วโมง แลวเทน้ําออก ปดปากถุงทิ้งไวใหครบ 24 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่เริ่มแชเมล็ด) จะไดเมล็ด
แตงกวาที่มีรากงอกพรอมที่จะนําลงปลูก  กอนนําเมล็ดลงปลูก รดน้ําใหดินชุมชื้น  ปลูกหลุมละ2 เมล็ด เมื่อตนกลา
งอกมีใบจริง 2 ใบ ถอนแยกตนที่ออนแอออกใหเหลือเพียง 1 ตน/หลุม  
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2.2.1.3  วิธีปฏิบัติดูแลรักษา  ทําการเด็ดกิ่งแขนงขางของใบที่ 1-5 ทิ้ง  ปลอยใหแขนงขาง
ของใบที่  6  แตกยอดได  เมื่อแตงกวาแตกใบใหมทุกๆ  3 ใบ แตตองทําการเด็ดยอดทิ้ง  เพื่อชวยทําใหเถาแตงกวา
แตกพุมแผเล้ือยครอบคลุมสูงทั่วคาง  

- การปองกันกําจัดโรค  ใชวิธีเขตกรรมเริ่มตั้งแตการตากดินทิ้งไวประมาณ  7-10  
ในชวงไถพรวน  ใสปูนปรับคา pH  ของดินใหมีคาประมาณ 5.5-6.5  และหมักปุยหมักไวในแปลงปลูก  7  วัน กอน
ปลูก  ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการทําใหน้ํามีการไหลระบายถายเทไดดีบริเวณแปลงปลูก ดวยการยกรองแปลงให
สูง และปลูกแถวเดี่ยว ใชระยะปลูกที่หางเมื่อปลูกในชวงฤดูฝน รวมทั้งรีบทําการถอนตนแตงกวาที่แสดงอาการเกิด
โรค นําไปเผาทําลายทิ้งทันที 

2.2.2.วิธีการผลิตถั่วฝกยาวอินทรีย 
2.2.2.1. หลังจากเก็บผลผลิตแตงกวาหมดแลว ตัดเถาแตงกวาทิ้งทําความสะอาดแปลง  

และคางแตงกวา  โดยใชพื้นที่ ไมคางและหลุม ที่เคยใชปลูกแตงกวา  พรวนดินและกําจัดวัชพืชในหลุมเกาที่เก็บเกี่ยว
แตงกวาแลว เพื่อเตรียมปลูกถั่วฝกยาว  หรือทําการปลูกถั่วฝกยาวกอนหลังจากนั้นจึงทําความสะอาดคางแตงกวา  

2.2.2.2  ปลูกถั่วฝกยาว  หลุมละ  3-4  เมล็ด  แลวกลบดินหนาไมเกิน 1  เซนติเมตร  รดน้ํา
ใหดินชุมชื้น  เมื่อถั่วฝกยาวงอกมีใบจริง  2  ใบ  ถอนตนที่ออนแอออก  ใหเหลือหลุมละ  2  ตน  ไมตองทําคาง ใช
คางแตงกวาเดิม เพียงแคคอยจับยอดถั่วใหพันเลื้อยขึ้นคาง  เมื่อถั่วฝกยาวอายุประมาณ  10-15  วันใสปุยหมักอัตรา 
100 กรัม/หลุม  

2.2.2.3. วิธีปฏิบัติดูแลรักษา   
- การปองกันกําจัดโรค  ใชวิธีเขตกรรมเชนเดียวกับแตงกวา   รวมทั้งเด็ดใบ

ถั่วฝกยาวที่ไมสมบูรณ  ใบที่มีการเขาทําลายของโรค  หรือในบริเวณที่มีใบแนนทึบมากออกทิ้ง  เพื่อทําใหมีการ
ถายเทระบายอากาศไดดี   ชวยปองกันการแพรระบาดของโรค  

2.2.3. วิธีการผลิตขาวโพดอินทรีย 
2.2.3.1. หลังจากเก็บผลผลิตถั่วฝกยาว  ร้ือคางออกยกเวนพลาสติกคลุมแปลงเพื่อ ทํา

ความสะอาดแปลง สําหรับเตรียมปลูกขาวโพด  
2.2.3.2.. กําจัดวัชพืชและพรวนดินในหลุมที่ปลูกถั่วฝกยาวเดิม  และใสปุยหมักประมาณ  

100  กรัม/หลุม   
2.2.3.3.. หยอดเมล็ดขาวโพด จํานวน  2-3  เมล็ดตอหลุม หลังจากปลูกไดประมาณ 14  วัน  

ถอนแยกขาวโพดใหเหลือ  1  ตน/หลุม 
2.2.3.4.  หลังจากปลูกไดประมาณ  21  วัน ใสปุยหมักประมาณ  150  กรัม/หลุม   

2.2.4 การปองกันกําจัดแมลง 
2.2.4.1 สารสกัดจากสะเดาในรูปของผลิตภัณฑสะเดาชนิดน้ํา พนในการปองกันและกําจัด

แมลงศัตรูพืชชนิดตาง ๆ ที่เขาทําลาย ไดแก หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนกระทู หนอนเจาะยอด หนอนเจาะ
ฝกถั่ว และเพลี้ยออน อัตราที่ใช 50-100 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร พนทุก 5-7 วัน ติดตอกัน 2-3 ครั้ง ขึ้นอยูกับการระบาดของ
หนอนและแมลง 

2.2.4.2 เมล็ดสะเดา นําเมล็ดสะเดาที่ผ่ึงแหงแลวมาบดหรือตําใหละเอียด แลวนํามาใชใน
อัตรา 1 กิโลกรัม ผสมน้ํา 20 ลิตร หมักทิ้งไว 1-2 คืน แลวกรองเอากากออก นําสารสกัดที่ไดไปฉีดพนปองกันกําจัด
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หนอนเจาะยอดกะหล่ํา หนอนกระทูหอม หนอนกระทูผัก หนอนเจาะสมอฝาย เพลี้ยออน หนอนชอนใบแตง และเตา
แตง โดยทําการฉีดพนทุก 5-7 วัน ติดตอกัน 2-3 ครั้ง ขึ้นอยูกับการระบาดของหนอนและแมลง 

2.2.4.3. สารสกัดจากสะเดา ขา ตะไครหอม พนในการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชชนิด
ตาง ๆ ไดแก  หนอนชอนใบ หนอนกัดกินใบผัก หนอนเจาะฝกถั่ว ไรแดง และเตาแตง อัตราที่ใช 50-80 ซีซี/น้ํา 20 
ลิตร ฉีดพนใหทั่วตนพืช ทุก 5-7 วัน ติดตอกัน 2-3 ครั้ง ขึ้นอยูกับการระบาดของหนอนและแมลง  

2.2.4.4 น้ําสบู (น้ํายาลางจาน) 1 ลิตร ผสมน้ํา 200-300 ลิตร ฉีดพนกําจัด เพลี้ยออน เพลี้ย
ไฟ เพลี้ยแปง  โดยทําการฉีดพนทุก 3-5 วัน ติดตอกัน 2-3 ครั้ง ขึ้นอยูกับการระบาดของแมลง 

2.3 การบันทึกขอมูล 
 2.3.1. สุมเก็บตัวอยางดินในแปลงทดลองของเกษตรกรไปวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของดิน 

และธาตุอาหารในดินไดแก  คาความเปนกรด  เปนดางของดิน  ปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม กอนเขาดําเนินการ  

 2.3.2 ปริมาณผลผลิตของแตงกวา ถั่วฝกยาว และขาวโพด 
2.3.3. ตรวจวัดปริมาณสารพิษตกคางในผลผลิต 
2.3.4. บันทึกการแพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
2.3.5. ราคาของผลผลิตและรายได 
2.3.6. วิเคราะหผลตอบแทนของเศรษฐกิจ 
2.3.7. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และปญหาของเกษตรกร 

2.4. เวลาและสถานที่ 
 ดําเนินการในพื้นที่เกษตรกรจํานวนทั้งหมด 10 ราย ในพื้นที่ อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

และอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ระยะเวลาในการดําเนินงาน 2546- 2548 
 
ผลการศึกษา 

1.การใหบริการตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย 
การตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเริ่มดําเนินงานในป พ.ศ.2545 ในระยะแรก

เกษตรกรและผูประกอบการอยูในชวงระยะปรับเปล่ียนการผลิต เปนการผลิตพืชอินทรีย โดยพืชลมลุก พืชผัก มี
ระยะเวลาปรับเปล่ียน 1 ป พืชยืนตน ไมผลมีระยะปรับเปล่ียน 3 ป   เกษตรกรและผูประกอบการไดรับใบรับรองครั้ง
แรกในป 2547 โดยมีเกษตรกรและผูประกอบการที่ผานการรับรองจํานวนทั้งส้ิน 78  ราย คิดเปนพื้นที่ 226.5 ไร 
(ตารางที่ 1) โดยในระยะเริ่มแรก เกษตรกรสวนมาก ที่ไดรับใบรับรองจะเปนแปลงผลิตหนอไมฝร่ังอินทรียที่เกษตรกร
ทําการผลิตสงใหกับบริษัทสงออก และบริษัทที่รับซื้อผลผลิต มีเจาหนาที่ดูแลใหคําแนะนําเพื่อชวยทําใหเกษตรกรมี
ความเขาใจในการผลิตพืชอินทรียตามมาตรฐานไดถูกตองมากขึ้น  จึงชวยทําใหเกษตรกรที่ผลิตหนอไมฝร่ังสามารถ
ไดรับใบรับรองในจํานวนมากกวาเกษตรกรที่ผลิตพืชอื่นๆ  ในระยะเวลาตอมากระแสการผลิตพืชอินทรียมีเพิ่มมาก
ขึ้น และหลายๆหนวยงานมีการถายทอดและสงเสริมการผลิตพืชอินทรียใหกับเกษตรกรและผูประกอบการเพิ่มมาก
ขึ้น   พบวาในป2551 การตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย มีเกษตรกรที่ผานการรับรองจํานวนทั้งส้ิน 276  ราย คิด
เปนพื้นที่ 1,588 ไร (ตารางที่ 2 )จังหวัดที่มีเกษตรกรไดรับการรับรองมากที่สุดไดแก จังหวัดสระแกว จํานวน 229 
ราย คิดเปนพื้นที่  637 ไร รองลงมาไดแกจังหวัดจันทบุรี 40 ราย  พื้นที่  392 ไร จังหวัดตราด 3 ราย  พื้นที่ 229 ไร  
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จังหวัดระยอง 2  ราย  พื้นที่  210 ไร และจังหวัดฉะเชิงเทรา 2  ราย  พื้นที่  120 ไร  ชนิดพืชที่ไดรับการรับรองสูงสุด
ไดแกหนอไมฝร่ัง 258 ราย  พื้นที่ 800 ไร  รองลงมาไดแกไมผล  16 ราย พื้นที่ 796 ไร    และพืชที่ไดรับการรับรอง
นอยไดแกพืชผักและสมุนไพร 2 ราย  พื้นที่ 220 ไร 

ปริมาณพื้นที่  รวมถึงจํานวนของเกษตรกรและผูประกอบการ ในการผลิตพืชอินทรียขึ้นอยูกับตลาดรับซื้อ
และราคาของผลผลิตเปนหลัก ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกมีบริษัทสงออกทําสัญญารับซื้อผลผลิตหนอไมฝร่ังอินทรีย 
และใหราคาที่เกษตรกรสามารถยอมรับไดและทําใหเกษตรกรมีผลตอบแทนที่ดีในการผลิต จึงมีผลทําใหมีจํานวน
เกษตรกรและพื้นที่ผลิตพืชอินทรียที่ไดรับใบรับรองในปริมาณที่สูงกวาพืชชนิดอื่น  แนวโนมในอนาคตที่จะมีการ
ปรับเปล่ียนมาผลิตพืชอินทรียมากขึ้นไดแกไมผลเชนมังคุด ลองกอง เงาะและทุเรียนเปนตน เนื่องจากตลาดมีความ
ตองการผลผลิตไมผลอินทรียเพิ่มสูงขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งมังคุดอินทรีย
เนื่องจากสามารถแปรรูปไดหลายรูปแบบ ไดแก น้ํามังคุด ไอศกรีม และอบแหง ตางๆเปนตน  รวมทั้งเทคโนโลยีใน
การผลิตมังคุดอินทรียมีขั้นตอนไมซับซอนเกษตรกรสามารถปฏิบัติได 

2.ผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบผลิตพืชอินทรีย 
ผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบผลิตพืชอินทรีย ระบบแตงกวา-ถั่วฝกยาว-ขาวโพด

อินทรีย โดยปลูกพืชทั้ง 3 ชนิดในหลุมปลูกเดียวกัน แตหมุนเวียนตางเวลากันโดยปลูกแตงกวาเปนพืชแรกตามดวย
ถั่วฝกยาวและขาวโพดตามลําดับไดผลดังตอไปนี้ 

ผลการวิเคราะหดิน พบวา ดินมีคาความเปนกรดเปนดางระหวาง 4-5.1 ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.32-2.09% 
ปริมาณฟอสฟอรัส 6-37 ppm ปริมาณธาตุโพแทสเซียม 42-89 ppm  

แตงกวา ไดผลผลิตเฉลี่ย 4,615 กิโลกรัม/ไร  ผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตร พบวามีตนทุนผันแปรใน
การผลิตแตงกวา 17,082 บาท/ไร  รายไดจากผลผลิตแตงกวา  34,483  บาท/ไร ทําใหไดผลตอบแทนจากการผลิต
แตงกวา 17,401 บาท/ไร และมีคาอัตราสวนของรายไดตอการลงทุน(BCR) 2.01  

ถั่วฝกยาวไดผลผลิตเฉลี่ย 1,405 กิโลกรัม/ไร  ผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตร พบวามีตนทุนผันแปรใน
การผลิตถั่วฝกยาว 4,845 บาท/ไร  รายไดจากการผลิตถั่วฝกยาว  16,864 บาท/ไร มี ทําใหไดผลตอบแทนจากการ
ผลิตถั่วฝกยาว 12,019 บาท/ไร และมีคา BCR 3.48 

ขาวโพดไดผลผลิตเฉลี่ย 538 กิโลกรัม/ไร  ผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตร พบวามีตนทุนผันแปรในการ
ผลิตขาวโพด1,912 บาท/ไร  มีรายไดจากการผลิตขาวโพด  5,383 บาท/ไร ทําใหไดผลตอบแทนจากการผลิต
ขาวโพด 3,470บาท/ไร และมีคาBCR  2.82 

การผลิตพืชอินทรียทั้ง 3 ชนิดจากคา BCR แสดงใหเห็นวารายไดมากกวารายจาย กิจกรรมที่ดําเนินการนั้น
มีกําไร มีความเสี่ยงนอย สามารถทําการผลิตไดเนื่องจากคา BCR มีคามากกวา 1  โดยพบวาแตงกวามีคา BCR   
2.01 นอยกวาถั่วฝกยาวและขาวโพด เนื่องจากแตงกวามีตนทุนสูงเพราะปลูกเปนพืชแรก มีคาใชจายในการ
ปรับเปล่ียนพื้นที่ ปุยหมัก  พลาสติกคลุมแปลง ไมคาง และคาแรงงาน  ถั่วฝกยาวมีคา BCR สูงที่สุด เนื่องจากมี
ตนทุนเฉพาะคาเมล็ดพันธุ ปุยหมัก และคาแรงจึงทําใหตนทุนต่ํา  สําหรับขาวโพดไดผลผลิตต่ําเนื่องจากจํานวนตน/
ไรต่ํา เพราะใชหลุมปลูกเกาของแตงกวาและถั่วฝกยาว แตถึงอยางไรขาวโพดก็ใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน 

ผลรวมทั้งระบบแตงกวา-ถั่วฝกยาว-ขาวโพดอินทรีย มีตนทุนผันแปรในการผลิต รายได และผลตอบแทน 
23,840  56,730 และ 32,891 บาท/ไร ตามลําดับ และมีคาBCR 2.38 (ตารางที่ 3)แสดงใหเห็นวารายไดมากกวา
รายจาย กิจกรรมที่ดําเนินการนั้นมีกําไร มีความเสี่ยงนอย   สามารถทําการผลิตไดเนื่องจากคา BCR มีคามากกวา 1  
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ในกรณีที่เกษตรกรใชแรงงานในครัวเรือนจะสามารถไดผลตอบแทนมากกวา 32,891 บาท/ไร  เนื่องจากตนทุนสวน
ใหญมาจากคาแรงงาน  ผลการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตพืชทั้ง 3 ชนิด ไมพบสารพิษตกคาง  และใน
ระบบการผลิตพบมีแมลงศัตรูธรรมชาติหลายชนิดในระบบการปลูกพืช ไดแก  มวนพิฆาต มวนเพชรฆาต ตอ แตน
เบยีนหนอน  ดวงเตา(พบประมาณ 4-5 ชนิด) แมลงวันขายาว มวนตาโต และแมลงวันกนขน 

ปญหาโรคและแมลงที่พบไดแก โรคราน้ําคาง เตาแตงทําลายแตงกวาโดยกัดกินใบตั้งแตระยะกลาจนถึง
ตนโตทําลายเล็กนอย  เพลี้ยออน ดูดกินน้ําเลี้ยงดานหลังใบแตงกวา ใบถั่วฝกยาว และยอดออนถั่วฝกยาว  หนอน
เจาะดอกและฝกถั่วฝกยาว พบในระดับต่ํา ไมรุนแรง เนื่องจากประโยชนของระบบการผลิตพืชอินทรีย แตงกวา-
ถั่วฝกยาว-ขาวโพดหวานชวยปองกันการแพรระบาดเขาทําลายของโรค แมลงศัตรูพืช เนื่องจากเปนการปลูกพืชคน
ละชนิดหมุนเวียนในพื้นที่เดิม (Ellis and Bradley, 1996 ) และชวยทําให พืชใชประโยชนจากธาตุอาหารที่อยูในดิน
ไดเกิดประโยชนสูงสุด เนื่องจากระบบรากของแตงกวา-ถั่วฝกยาว-ขาวโพดหวาน มีการเจริญเติบโตที่ระดับความลึก
แตกตางกัน  รวมทั้งชวยลดตนทุนในการผลิต ไดผลตอบแทนที่คุมคากับการลงทุน เนื่องจาการเตรียมพื้นที่ครั้งเดียว
ปลูกพืชได 3 ชนิด โดยเฉพาะวัสดุที่ใชทําคางแตงกวาและถั่วฝกยาว รวมถึงพลาสติกคลุมแปลงที่ใชติดตอไปจนถึง
ปลูกขาวโพด ชวยประหยัดแรงงานในการกําจัดวัชพืช  ดังนั้นระบบการปลูกพืชอินทรียในระบบนี้สามารถสงเสริม
และถายทอดใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติได  ชวยทําใหเกษตรกรไดรับเทคโนโลยีและระบบการผลิตพืชอินทรียเปน
ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น 
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