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คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอน และ
วิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมุ่งเน้นงานวิจัยแบบ
บูรณาการ อาศัยศาสตร์จากแขนงต่าง ๆ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทั้งในเชิงลึก 
และในเชิงที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ในเวลาเดียวกันก็ได้มีการจัดตั้งสวน
เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีขึ้นในปี พ.ศ.2548 ตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่โดยเน้นเกษตร
อินทรีย์ โดยใช้พื้นที่ของสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรตินี้เป็นพื้นที่รองรับงานวิจัย
ในด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์และเป็นพื้นที่
อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้สวนเกษตร
เฉลิมพระ เกี ยรติ ฯ  ได้น าแนวพระราชด า ริ เ กษตรทฤษฎี ใหม่ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์และปรับใช้โดยแบ่งพื้นที่เป็นส่วน
ต่าง ๆ คือ ส่วนการปลูกพืช ส่วนของแหล่งน้ า ส่วนการเลี้ยงสัตว์ และส่วนที่
อยู่อาศัย ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็นหน่วยวิจัยที่เป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์เพื่อต่อยอดแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีความยั่งยืนและเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้มาก
ขึ้น โดยที่ผ่านมามีเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ในแต่
ละปีเป็นจ านวนมาก โดยคณาจารย์ที่ท าวิจัยได้บรรยาย หรือตอบข้อซักถาม
ตามประเด็นที่เกษตรกรสนใจเฉพาะเรื่อง อย่างไรก็ตามระยะเวลาสิบปีที่ผ่าน
มายังไม่เคยมีการรวบรวม จัดการองค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้จาก
งานวิจัยภายในพื้นที่สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นรูปธรรม โดย
สังเคราะห์ออกมาให้อยู่ในรูปของเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ที่สนใจได้ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป รวมทั้งครู นักเรียน นักศึกษา
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สามารถเข้าถึงองค์ความรู้จากงานวิจัยเหล่านี้และน าไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น 
ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความส าคัญของงานวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งเป็นการสร้างแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน 
เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ และมีความเข้าใจในแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วมากยิ่ งขึ้นทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ เกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการด้านการเกษตร มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุนในการใช้
ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช การลดต้นทุนด้านเมล็ดพันธุ์ รวมทั้ง
ผลิตผลที่ได้จากระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีราคาดี และมีความต้องการจาก
ผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งจะส่งโดยตรงต่อจ านวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร
ต่อไป 

ดังนั้นโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยภายในสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ใน
รูปแบบของเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอดได้ในลักษณะของสื่อ
บันทึกองค์ความรู้แต่ละด้านในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่
รวบรวมได้แก่หน่วยงาน เกษตรกรครู นักเรียน และประชาชนผู้สนใจต่อไป 

 

กระบวนการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ได้ด าเนินการตามกระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การรวบรวมองค์ความรู้จากนักวิจัยที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามแนวพระราชด าริเกษตรทฤษฎีใหม่ 

คณะนักวิจัยจัดการประชุมเสนอแนะหัวข้อ และรวบรวมองค์ความรู้
ที่ได้จากนักวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าการเกษตรอินทรีย์ การท า
การเกษตรปลอดภัย ทั้งนี้ ได้ประมวลหัวข้อต่าง ๆ เพื่อน าไปหารือกับ
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เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการท าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือรับทราบวิธีการจัดการ 
รวมทั้งข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของเกษตรกรในการปฏิบัติ และหาแนวทาง
ในการจัดท าเป็นองค์ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร 

2. การรวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจากเกษตรกร 

คณะนักวิจัยเข้าพบปะพูดคุยกับเกษตรกรของสหกรณ์การเกษตรล า
พระเพลิง และเกษตรกรจากพื้นที่ใกล้เคียงอื่น ๆ ที่ท าการเกษตรแบบอินทรีย์ 
เพื่อรวบรวมปัญหาที่เกษตรกรได้พบ รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาโดยเกษตรกร ซึ่ง
จากการพูดคุยกับเกษตรกรในเบื้องต้นพบว่าเกษตรกรที่หันมาท าการเกษตร
แบบอินทรีย์มักจะประสบปัญหาที่ไม่สามารถหาวัสดุ หรือปัจจัยการผลิตต่าง 
ๆ ที่สามารถน ามาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีในการก าจัดโรคแมลงต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสมาชิกเกษตรกรของสหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิงที่
ปลูกข้าวในระบบนาหว่าน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งใช้ต้นทุนสูงท าให้ก าไรที่ได้
จากการท านามีไม่มาก นอกจากนี้ยังประสบปัญหาวิธีการในการจัดการ ดูแล
พืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว 
และเข้าถึงข้อมูลได้น้อย ดังนั้นจึงมักแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง หรือท า
ตามความเชื่อ นอกจากนี้เกษตรกรยังมีความต้องการเทคโนโลยีที่ช่วยในด้าน
การก าจัดของเสียจากการเกษตรเพื่อท าให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกด้วย 
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รูปที่ 1 การเข้าเยี่ยมชมและส ารวจพื้นที่ และปัญหาของเกษตรกร สหกรณ์
การเกษตรล าพระเพลิง จ.นครราชสีมา 

3.  การสั ง เคราะห์ เทคโนโลยีที่ ไ ด้จากงานวิจั ยและจาก
ประสบการณ์ของเกษตรกร  

จากการวิเคราะห์ปัญหา พบว่าเกษตรกรขาดความรู้ในเรื่องของการ
จัดการด้านต่าง ๆ หรือวิธีการที่ใช้ในการท าปัจจัยการผลิตที่จะน ามาใช้ใน
ระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีปราบศัตรูพืชต่าง 
ๆ รวมทั้งต้องการเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการก าจัดของเหลือทิ้งจาก
การเกษตรเพื่อท าให้เกิดประโยชน์  และเมื่อได้น าปัญหาต่าง ๆ มาหารือในทีม
นักวิจัยที่มีองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ จึงได้ข้อสรุปในการสังเคราะห์
เทคโนโลยีที่เกษตรกรต้องการทราบและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จ านวน 5 เทคโนโลยีคือ วิธีการและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีใน
ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ในประเทศไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การใช้แหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในระบบ
การปลูกข้าวต้นเดี่ยว แหนแดง และแก๊สชีวภาพ 
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เทคโนโลยีที่1 วิธีการและเทคโนโลยีเพื่อทดแทน
การใช้สารเคมีในระบบการผลิตพืชอินทรีย์ใน
ประเทศไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รัฐบาลไทยได้มีแนวคิดในการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนและ
ความพอเพียง ไปพร้อมกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร
ของชาติ โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญาน าทางในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555-2559) ได้เน้นการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ และใช้แนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เป็นตัวอย่างที่ เป็นรูปธรรมของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้น าทฤษฎีนี้มาปรับใช้ในการ
ด าเนินการภายใต้การท าเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการ และ
เทคโนโลยีเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีในระบบการผลิตพืชอินทรีย์  โดยปัจจัย
ส าคัญในการผลิตพืชมี 2 ปัจจัย ได้แก่ การบริหารจัดการดินและปุ๋ย และการ
บริหารจัดการศัตรูพืช ส าหรับการจัดการดินนั้น ต้องมีการวิเคราะห์คุณสมบัติ
ทางเคมีของดิน และปรับปรุงดินให้ดีขึ้นตามค่าการวิเคราะห์เพื่อให้พืช
สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และใช้ปุ๋ยที่มีคุณสมบัติใช้ทดแทน
สารเคมีได้ เช่น ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ มูลสัตว์ ปุ๋ยพืชสด เลือดสัตว์ กระดูก
ปุน ปลาปุน หินแร่ธรรมชาติ เช่น หินฟอสเฟต ปูนขาวและยิปซั่ม ฯลฯ และ
ปุ๋ยน้ าจากระบบการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร นอกจากนี้ การเลี้ยงไก่ และ
เป็ด ในระบบเกษตรอินทรีย์ยังช่วยควบคุมแมลง วัชพืช และได้ประโยชน์จาก
การน ามูลสัตว์มาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ส าหรับการจัดการศัตรูพืชเน้นการควบคุม
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ทางชีวภาพ โดยการใช้ตัวห้ า ตัวเบียนตามธรรมชาติ การใช้เชื้อแบคทีเรีย
บาซิลลัส ทูริงเจนซิส (Bacillus thuringiensis) ในการควบคุมแมลง และ
สัตว์อื่น ๆ การใช้เชื้อราพาเซโลมัยเซส (Paecilomyces sp.) ในการควบคุม
ไส้เดือนฝอยรากปม และการใช้วิธีกล เช่น การคลุมแปลงปลูก การใช้กับดัก
กาว และแสงสีฟูาล่อแมลง ซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช ส าหรับการจัดการโรคพืช เน้นการควบคุมทางชีวภาพ
เช่นเดียวกัน เช่น การควบคุมเชื้อราก่อโรคด้วยเชื้อราปฏิปักษ์ ได้แก่ เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เมื่อเกษตรกรสามารถด าเนินงานได้ประสบความส าเร็จ จะสามารถลดต้นทุน
ในการผลิต มีผลผลิตและผลประกอบการเพิ่มขึ้นน าไปสู่ชีวิตที่มีความมั่นคง 
และยั่งยืน    

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ที่ชี้ให้ตระหนักถึงแนวทางในการด ารงชีวิต และการปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนา และการบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์อย่างยั่งยืน และสมดุล 

ทฤษฎีใหม ่

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่ งของภาค
การเกษตร คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เขตพื้นที่เกษตรที่อาศัยน้ าฝน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ในเขตที่
มีฝนค่อนข้างน้อย และส่วนมากเป็นนาข้าวและพืชไร่ เกษตรกรยังคงท าการ
เพาะปลูกได้ปีละครั้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้น และมีความเสี่ยงกับความเสียหาย 
อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดินฟูาอากาศและฝนทิ้งช่วง แม้ว่าจะมี
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การขุดบ่อหรือสระเก็บน้ าไว้ใช้บ้างแต่ก็มีขนาดไม่เพียงพอ หรือมีปัจจัยอื่น ๆ 
ที่เป็นปัญหาให้มีน้ าใช้ไม่เพียงพอ รวมทั้งระบบการปลูกพืชไม่มีหลักเกณฑ์ใด 
ๆ และส่วนใหญ่ปลูกพืชชนิดเดียวหรือปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทาน
พระราชด าริ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากล าบาก
ดังกล่าว ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติ โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ าได้โดย
ไม่เดือดร้อน และยากล าบากนักพระราชด ารินี้ ทรงเรียกว่า "ทฤษฎีใหม่" เป็น
แนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ า เพื่อการเกษตรใน
ที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 
รูปที่ 2 หลักในการจัดสรรพื้นที่ตามทฤษฎีใหม่ 

 
สวนเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการจัดสรรพื้นที่ของโครงการจ านวน 15 ไร่ 
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วยสระกักเก็บน้ า จ านวน 3.3 ไร่ นาข้าว 
จ านวน 5 ไร่ ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก และสมุนไพรจ านวน 5 ไร่ และพื้นที่
ส านักงาน และโรงเรือน จ านวน 1.70 ไร่ แสดงดังภาพที่ 3 
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รูปที่ 3 การจัดสรรพื้นที่ตามแนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ ของสวนเกษตร 

อินทรีย์เฉลิมพระเกียรติฯ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตระหนักถึงความส าคัญของทฤษฎี
นี้  จึ ง ได้จัดสร้ างตึกกาญจนาภิ เษก รวบรวมพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างมหาวิทยาลัย และมี
พื้นที่ส าหรับด าเนินการตามหลักทฤษฎีใหม่ในมหาวิทยาลัย มาตั้งแต่
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการก่อตั้งขึ้น และต่อมาพื้นที่นี้ได้ถูกเปลี่ยนไปใช้ระบบ
การท าเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนภายใต้หลักทฤษฎีใหม่ 
เกษตรอินทรีย์ 

เป็นระบบการเกษตรที่ผลิตอาหาร ที่เน้นในการรักษาความยั่งยืน
ทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยให้ความส าคัญในหลักการปรับปรุง
บ ารุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์และนิเวศ
การเกษตร ระบบเกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และ
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารก าจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน 
และเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติ
ในการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืช และสัตว์เลี้ยง 
เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค เกษตรอินทรีย์ จึง
หมายถึง การผลิตพืช หรือสัตว์เพื่อการบริโภค หรือเพื่อการค้า ที่ใช้ปัจจัยการ
ผลิตที่ได้มาจากธรรมชาติ เช่นใช้พันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ ที่มีการผสมพันธุ์
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หรือขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ ใช้ปุ๋ย และสารปูองกันก าจัดศัตรูพืช ที่ได้มาจาก
วัสดุธรรมชาติ ไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี และสารเคมี
ปูองกันก าจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื ้อรา และยาก าจัดวัชพืช 
ดังนั้น การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ จึงมีปัจจัยที่ส าคัญ 2 ปัจจัย 
ได้แก่ การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพ่ิมผลผลิตพืช และการจัดการศัตรูพืชโดย
ไม่พึ่งพาสารเคมี เพื่อให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าว ระบบการจัดการปัจจัยการ
ผลิตที่เหมาะสม จึงต้องน าเข้ามาสู่ระบบการผลิตที่สามารถปฏิบัติได้จริง และ
น าไปสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน 

 
การท าเกษตรอินทรีย์มีปัจจัยที่ส าคัญ 2 ปัจจัย ได้แก่ การจัดการดินและปุ๋ย 
และการจัดการศัตรูพืช 
1. การจัดการดินและปุ๋ย 

1.1) การจัดการดิน  

ก่อนการปลูกพืชต้องท าการวิเคราะห์ดิน เพื่อให้ทราบปริมาณธาตุอาหาร
ที่พืชต้องการที่สะสมอยู ่ในดิน ค่าความเป็นกรด -ด่าง (pH) และปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน  

1.2) การจัดการปุ๋ย มีปุ๋ยหลายชนิดที่สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ ดังนี้ 
1.2.1) ปุ๋ยชีวภาพ 

ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถ
สังเคราะห์หรือตรึงไนโตรเจนในอากาศให้แก่พืช และนอกจากนี้ยังรวมถึง
จุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายธาตุอาหารฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงอยู่ในดินให้แก่
พืช กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช และเพิ่มความต้านทานโรคให้แก่พืช 

ก. ปุ๋ยชีวภาพจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน  

การใช้จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนเป็นแหล่งของไนโตรเจนส าหรับพืช 
จุลินทรีย์กลุ่มนี้มีความสามารถในการสร้างเอนไซม์ไนโตรจีเนส ซึ่ งสามารถ
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เปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนให้กลายเป็นแอมโมเนียม และสารประกอบไนโตรเจน
อื่นๆ ให้พืชน าไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ โดยมี 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือกลุ่มที่ต้อง
อาศัยอยู่ร่วมกับพืชได้แก่ ไรโซเบียม (Rhizobium) อะนาบีนา (Anabaena) และ
กลุ่มที่ไม่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกับพืชได้แก่ อะโซโทแบคเตอร์ (Azotobacter) 

และอะโซสไปริลลัม (Azospirillum) ฯลฯ 

ข. ปุ๋ยชีวภาพจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต  
ธาตุฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่มีการละลายที่ไม่ดีนัก และมักอยู่ในรูปที่ไม่เป็น

ประโยชน์ต่อพืช โดยเฉพาะในดินที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่ต่ าหรือสูงเกินไป 
นอกจากนี้ ฟอสฟอรัสยังเป็นธาตุที ่มีการเคลื่อนที่ในดินน้อยมาก ด้วย
เหตุผลดังกล่าว จึงท าให้มีโอกาสสูงที่พืชจะไม่สามารถน าธาตุฟอสฟอรัสใน
พื้นที่มาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น จึงมักพบว่า การใช้จุลินทรีย์ที่ช่วยแปรสภาพ
ให้ฟอสฟอรัสอยู่ในรูปที่ละลายได้ดี และพืชน าไปใช้งานได้ง่าย ส่งผลให้การ
เจริญเติบโตของพืชดีขึ้นในหลายพื้นที่ 

กลุ่มจุลินทรีย์ที่ละลายฟอสเฟต จุลินทรีย์นี้มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ อยู่ในดิน
แบบอิสระ จุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ แบคทีเรียในสกุล Bacillus sp.  
Thiobacillussp. และราในสกุล Aspergillus sp. Penicillium sp. และ 
Rhizopus sp. และอาศัยอยู่ในรากพืชได้ แต่เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา 
(Arbuscular mycorrhiza) นอกจากนี้ ไมคอร์ไรซายังช่วยให้รากพืชแตก
แขนงมากขึ้น พืชสามรถทนแล้งได้มากกว่าพืชปกติ เนื่องจากเส้นใยของเชื้อรา
สามารถช่วยดูดน้ าให้แก่พืชได้ และในขณะเดียวกันยังสามารถระงับโรครากเน่า
โคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปธอร่า (Phytophthora spp.) ได้อีกด้วย 
(Watanarojanaporn et al., 2011) 
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รูปที่ 4 เชื้อราไมคอร์ไรซา(สีเขียว)ที่อาศัยอยู่กับพืชบริเวณราก แบบพึ่งพา 
อาศัยกัน 

 

เชื้อไรโซเบียม และไมคอร์ไรซา ผลิตและจ าหน่ายโดยกรมวิชาการเกษตร 
ส าหรับเชื้อ PGPR ที่ผลิตโดย มทส. ใช้เชื้อแบคทีเรียสกุลซูโดโนแนส 
(Pseudomonas sp. SUT19) และบรีวิบาซิลลัส (Brevibacillus sp. 
SUT47)  

1.2.2) ปุ๋ยอินทรีย์ 

ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ได้จากวัสดุอินทรีย์ทั้งจาก สัตว์ และพืช รวมถึงมูล
สัตว์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยน้ าที่ได้จากกระบวนการหมักแก๊สชีวภาพ ทั้งนี้ 
ในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(มกท.) ห้ามใช้อินทรียวัตถุที่มีส่วนผสมของอุจจาระของมนุษย์มาใช้เป็นปุ๋ย 
และห้ามใช้ปุ๋ยหมักจากขยะเมือง เพราะมีปัญหาการปนเปื้อนจากโลหะหนัก  

 

 

ตารางที่  1 แสดงปริมาณไนโตรเจนที่พื ช หรือถั่ วชนิดต่างๆ ตรึงได้
โดยประมาณในสภาพไรนา 



12 
 

ชนิดพืช/ถั่ว ปริมาณไนโตรเจนที่ตรึงไดโดยประมาณ (กก.ไนโตรเจน/ไร่) 
ถั่วเหลือง 10-27 
ถั่วเขียว 10-55 
ถั่วลิสง 12-50 
ถ่ัวพุ่ม 12.57 

ถั่วแดงหลวง 7-11 
ถั่วมะแฮะ 27-45 
ถั่วปากอ้า 7-88 
ถั่วลันเตา 8-12 
ถ่ัวคาโลโป 59-72 

ถั่วลาย 21-65 
โสน 87-149 

โสนอัฟริกา 190 
กระถินยักษ 12-94 
ถั่วอัลฟาฟา 37-46 
ถั่วฝักยาว 12-57 

       ที่มา: FAO, 1984 

 ปุ๋ยพืชสด พืชที่น ามาใช้เป็นปุ๋ยพืชสดส่วนใหญ่เป็นพืชตระกูลถั่ว ที่นิยม
ใช้กันมาก ได้แก่ ปอเทือง และโสนอัฟริกา เนื่องจากมีการเจริญเติบโตได้
ดี และให้ผลผลิตสูง และเมื่อได้รับไรโซเบียม ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพที่
เหมาะสม ถั่วจะสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศมาใช้ได้มาก เมื่อท าการ
ไถกลบพืชตระกูลถั่วลงสู่ดินก่อนท าการปลูกพืชหลัก พืชตระกูลถั่วจะถูก
ย่อยสลาย และปลดปล่อยไนโตรเจนออกมาสู่ดินให้กับพืชปลูกได้อย่าง
พอเพียง  
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การผลิตปุ๋ยคอก (มูลสัตว์) 

การเลี้ยงเป็ด และไก่ ในระบบเกษตรอินทรีย์ นับว่าเป็นประโยชน์มาก 
แต่ต้องเลี้ยงในระบบปล่อย ให้หากินตามธรรมชาติ ระหว่างที่ไก่หากินในสวน 
นอกจากจะท าการก าจัดแมลงให้แล้ว ไก่ยังให้ปุ๋ยกับพืชโดยการถ่ายมูลออกมา 
และระหว่างฟักนอนในเล้า มูลไก่ที่อยู่ในเล้าสามารถน าไปผสมกับเศษวัสดุพืช
ส าหรับท าเป็นปุ๋ยหมักได้ หรือน าเข้าหมักในบ่อแก๊สชีวภาพก็ได้ ในกรณีที่
เกษตรกรต้องการท านาข้าว เป็ดมีความเหมาะสมมากที่จะน ามาเลี้ยงในระบบ
นี้ เพราะว่าข้าวมีศัตรูที่ส าคัญได้แก่ หอยเชอรี่ ปูนา หนอนกอ เพลี้ยกระโดด 
และแมลงอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีวัชพืชน้ าต่าง ๆ ในนาข้าวรวมทั้งสาหร่ายด้วย  

 

รูปที่ 5 การเลี้ยงไก่ และเป็ด ในระบบเกษตรอินทรีย์ 

 

 มูลไส้เดือน เป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน 

การเลี้ยงไส้เดือนสามารถเลี้ยงได้ทั้งในคอกซีเมนต์ ในกะละมังพลาสติก 
หรือกล่องใส่ผลไม้ โดยใช้มูลโคเป็นอาหารหลัก และเสริมด้วยเศษอาหาร 
แหนแดง เศษพืชผัก-ผลไม้ ที่เหลือทิ้ง และเศษซากพืชต่าง ๆ จุลินทรีย์ใน
ล าไส้ของไส้เดือนดินจะท าหน้าที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุ แล้วจึงขับถ่ายเป็นมูล 
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ซึ่งมูลที่ได้จะมีลักษณะเป็นเม็ดสีด า มีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถ
น าไปใช้ได้ในปริมาณที่สูง และมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์แก่พืชจ านวนมาก
สายพันธุ์ไส้เดือนดินที่นิยมเลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์จากมูลไส้เดือน ได้แก่ สาย
พันธุ์อัฟริกัน ไนท์ คลอเลอร์ (EudrilusEugeniae) และสายพันธุ์ไทเกอร์ 
(Eiseniafoetida) 

 
รูปที่ 6 ไส้เดือนดินสายพันธุ์ African Night Crawler 

 

 

รูปที่ 7 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน 

 ปุ๋ยน้ าจากถังหมักแก๊สชีวภาพ 

ในปัจจุบัน หน่วยวิจัยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้
ออกแบบถังแก๊สชีวภาพที่เหมาะสมกับการผลิตปุ๋ย และแก๊สชีวภาพ โดยท า
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คอกสุกรไว้บนถังหมัก เพื่อให้มูลสุกรที่ถ่ายออกมาทุกวันไหลลงสู่ถังหมักได้
ทันที วิธีนี้จะท าให้ไม่เกิดกลิ่นเหม็น และเมื่อมูลสุกรเข้าสู่ถังหมักจะถูก
จุลินทรีย์ท าการย่อยสลายได้แก๊สมีเทน (CH4 ) ซึ่งน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม
ในครัวเรือน ส่วนกาก และของเหลวที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายในถังหมัก
แล้ว สามารถน าไปใช้ท าเป็นปุ๋ยได้ทันที  

นอกจากมูลสุกรแล้ว มูลสัตว์อื่น ๆ เช่น โค กระบือ เป็ด และไก่ ก็สามารถ
น ามาใช้ผลิตแก๊สชีวภาพได้ อาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรในระบบเกษตรอินทรีย์ใช้ร า
ข้าวเป็นหลัก โดยผสมกับเศษผักต่าง ๆ ที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ เช่น 
มันเทศ ผักบุ้ง หยวกกล้วยเปลือกกล้วย แหนแดง ผลไม้ต่าง ๆ รวมทั้งใบ และ
ฝักของกระถิน 

  

รูปที่ 8 การเลี้ยงสุกรบนบ่อหมักแก๊สชีวภาพ ณ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

แก๊ส 
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รูปที่ 9 การเลี้ยงสุกรบนบ่อหมักแก๊สชีวภาพส าหรับครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี  นายอ่าง  เทียมส าโรง สมาชิกสหกรณ์การเกษตร 

อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
1.2.3) วัสดุที่สามารถใช้เป็นปุ๋ยในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นธาตุอาหาร

เสริม ได้แก่แร่ธาตุเช่น ปูนขาวยิปซั่ม หินฟอสเฟต และ หินบะซอลต์
เป็นต้นและ ผลพลอยได้จากสัตว์ เช่น กระดูกปุน เลือดปุน ขนปุน และ
ปลาปุน เป็นต้นการใช้วัสดุเหล่านี้เป็นธาตุอาหารเสริมแก่พืช ควรใช้
ในปริมาณที่เหมาะสม โดยค านึงถึงสมดุลของธาตุอาหารในดินเป็น
หลัก 
 

2. การบริหารจัดการศัตรูพืช 

ในระบบการผลิตพืชแบบอินทรีย์นั้นไม่อนุญาตให้ใช้สารปูองกันศัตรูพืชที่
เป็นพิษกับมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เกษตรกรผู้ผลิตพืชใน
ระบบเกษตรอินทรีย์จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถหาวิธีในการ
ปูองกันและก าจัดศัตรูพืชต่าง ๆ มาทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ ดังนี้ 

2.1)  การป้องกันศัตรูพืชโดยวิธีการเขตกรรม 

 วิธีการเขตกรรมเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการปูองกันการระบาดของวัชพืช 
โรค และแมลงศัตรูพืช วิธีการเขตกรรม หมายถึง การจัดการระบบการ
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เพาะปลูกที่สร้างเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการระบาดของ
วัชพืช โรค และแมลงศัตรูพืช เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตของเกษตรกร 
นอกจากนี้ วิธีการเขตกรรมต่าง ๆ ยังมีผลต่อการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรดิน และระบบนิเวศในแปลงเพาะปลูกอีกด้วย แนวทางการเขต
กรรมที่ดีมีหลายวิธีเช่น การปลูกพืชแบบผสมผสาน การปลูกพืชร่วมหรือการ
ปลูกพืชเหลื่อมฤดู การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชในฤดูหรือช่วงเวลาที่
เหมาะสม การปลูกพืชไล่และล่อแมลง การเลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม การไถ
พรวนตากดินก่อนการปลูกพืชและหลังการเก็บเกี่ยว  การบ ารุงต้นพืชปลูกให้
แข็งแรง ทนทานต่อการเข้าท าลาย หรือแก่งแย่งของศัตรูพืช และการใช้พันธุ์
ต้านทานต่อศัตรูพืช เป็นต้น 

 การปลูกพืชแบบผสมผสาน คือการปลูกพืชให้มีความหลากหลายในพื้นที่
เดียวกัน จะช่วยลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้ เนื่องจาก ศัตรูพืชเกือบทุก
ชนิดมีความเฉพาะในการเลือกพืชเป็นอาหาร หรือที่อยู่อาศัย ดังนั้น การปลูก
พืชต่างชนิดพร้อมกันหรือต่างเวลากันจะท าให้ศัตรูพืชขาดแคลนแหล่งอาหาร 
หรือแหล่งพักอาศัยและขยายพันธุ์ท าให้วงจรชีวิตของศัตรูพืชชะงักลง รวมทั้ง 
เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การขยายพันธุของตัวห้ า และตัวเบียน
ซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งด้วยนอกจากนี้ ยังเป็นการหมุนเวียนให้เกิด
รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตไดอ้ย่างสม่ าเสมอ 
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รูปที่ 10 การปลูกพืชแบบผสมผสานในระบบเกษตรอินทรีย์ 

 การปลูกพืชเหลื่อมฤดู เป็นการปลูกพืชสองชนิดในพื้นที่ เดียวกัน
ต่อเนื่องกันโดยคาบเกี่ยวเวลากัน ในขณะที่ดินยังมีน้ าหรือความชื้น
พอเพียง เพื่อประหยัดพื้นที่เพาะปลูก เช่น การปลูกถั่วฝักยาว และถั่วลิสง 
ระหว่างแถวข้าวโพด เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว ถั่วฝักยาวสามารถเลื้อยไป
จับต้นข้าวโพดแทนค้างได้  วิ ธีนี้ จะช่ วยลดการเตรี ยมพื้ นที่  และลด
ค่าใช้จ่ายในการท าหลักหรือค้างถั่วฝักยาว  

การปลูกเหลื่อมฤดูมีประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ าและเพิ่มรายได้ต่อ
พื้นที่มากขึ้นพืชแรกจะเป็นพืชเลี้ยงให้กับพืชที่สอง เช่น ช่วยเป็นร่มเงา เป็น
ค้าง หรือเป็นวัสดุคลุมดินสามารถใช้พื้นที่ เวลา ความชื้น และปุ๋ยที่ตกค้างใน
ดินให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้นที่ และค่าวัสดุใน
พืชชนิดที่สอง การปลูกพืชเหลื่อมฤดู มีหลักการคือ พืชแรกและพืชที่สองควร
เป็นพืชต่างตระกูลเพื่อขจัดปัญหาโรคและแมลงสะสม และพืชที่สองที่ปลูก
ตามมาควรเป็นพืชตระกูลถั่วอายุสั้น และทนร่มเงา 

 การปลูกพืชหมุนเวียน  คือ การไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกัน หรือตระกูล
เดียวกัน ติดต่อกันบนพื้นที่เดิม การปลูกพืชหมุนเวียนจะช่วยหลีกเลี่ยง
การระบาดของโรค และแมลง โดยการตัดวงจรของศัตรูพืช และเป็น
ประโยชน์ในการอนุรักษ์และปรับปรุงดิน และรักษาธาตุอาหารในดินให้
สมดุล เนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีความต้องใช้ปุ๋ยที่ต่างกัน 
 การไถพรวนตากดิน การเตรียมดินปลูกผักจ าเป็นต้องมีการเตรียมดิน

อย่างดีเพื่อให้เมล็ดผักซึ่งมีขนาดเล็กมีการงอกที่ดี ควรไถดินลึก
ประมาณ 6-8 นิ้ว พลิกหน้าดินตากไว้ประมาณ 7-10 วัน ก่อนการ
ปลูกพืช เพื่อให้แสงแดดและความร้อนท าลายวัชพืช ไข่แมลง และ
โรคบางชนิดให้ลดน้อยลง 
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 การปลูกพืชคลุมดิน เพื่อปูองกัน และควบคุมการเจริญเติบโตของ
วัชพืช รวมถึงการชะล้าง พังทลายของดิน ช่วยปรับโครงสร้างของ
ดิน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน พืชคลุมดินส่วนใหญ่เป็นพืช
ตระกูลถั่ว  

 
2.2) การป้องกันศัตรูพืชโดยวิธีกลเป็นวิธีที่ง่าย และปลอดภัย การใช้วิธีกล

ในการควบคุมศัตรูพืชมีหลายวิธี เช่น การคลุมแปลงปลูกการใช้กับดัก
กาว การใช้กับดักแสงไฟ การใช้กับดักสารฟีโรโมน และการห่อผล เป็น
ต้น 
 การคลุมแปลงปลูก สามารถท าได้ใน 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการ

คลุมดิน หมายถึง การคลุมดินด้วยวัตสุต่างๆ เช่น พลาสติก กระดาษ 
และเศษเหลือของพืช เป็นต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ า การ
คลุมดินสามารถช่วยลดปริมาณวัชพืช และรักษาความชื้นในดิน 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง การใช้พลาสติกคลุมดินคลุมแปลงปลูก
หลังจากเตรียมดินและวางระบบน้ าเรียบร้อยแล้ว นอกจากจะช่วยใน
การปูองกันวัชพืชแล้วยังเป็นการไล่แมลงบางชนิด เพราะพลาสติก
คลุมแปลง จะมีด้านที่เป็นสีเงินสะท้อนแสงได้ ซึ่งจะช่วยในการไล่หรือ
ไม่ให้แมลงเข้ามาใกล้แปลงปลูก  

 
รูปที่ 11 การใช้วัสดุคลุมดินเพื่อปูองกันวัชพืช และรักษาความชื้นในดิน 
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ส่วนที่ 2 คลุมแปลงปลูกพืชโดยใช้มุ้งใยสังเคราะห์ (Spun Bond) 
หลังจากปลูกพืชแล้ว ให้คลุมแปลงปลูกพืช เพื่อปูองกันไม่ให้แมลงเข้าท าลาย
ต้นอ่อนของพืชเมื่อพืชตั้งตัวได้แล้วก็เปิดออก วิธีการนี้มีประโยชน์ส าหรับการ
ปูองกันแมลงที่เคลื่อนที่ได้ไม่ให้เข้ามาท าลายพืช เช่น ผีเสื้อหนอนต่าง ๆ ด้วง 
เพลี้ย และด้วงหมัดกระโดด เป็นต้น 

 

รูปที่ 12 คลุมแปลงปลูกพืชโดยการใช้มุ้งใยสังเคราะห์ (Spun Bond) 

 กับดักกาวเหนียว กาวเหนียวที่ใช้ทางการเกษตร ส าหรับใช้ทากับ
วัสดุเพื่อเป็นกับดักล่อแมลง จะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ใช้ส าหรับควบคุมปริมาณแมลงในระยะตัวเต็มวัยของ
แมลงศัตรูพืชหลายชนิด โดยทั่วไปมักนิยมใช้กาวเหนียวทาบนวัสดุที่มี
สีเหลือง เพื่อล่อแมลงเช่น เพลี้ยไฟ แมลงวันทองแมลงหวี่ขา ว
แมลงวันหนอนชอนใบ ผีเสื้อกลางวันชนิดต่างๆ ของหนอนคืบ และ
หนอนใยผัก เพลี้ยหอยตัวผู้ เพลี้ยจักจั่นบั่วรา แมลงบั่ว เพลี้ยแปูงตัวผู้ 
เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ และเพลี้ยอ่อน เป็นต้นหรืออาจใช้กับดักกาวเหนียว
สีขาวใช้ล่อมวน ด้วงเต่าแตง และด้วงหมัดกระโดด เป็นต้น 

กับดักนี้จะใช้ล่อแมลงให้บินมาติดกาวเหนียวที่ทาไว้โดยให้ติดตั้งกับดักใน
แปลงผักสูงประมาณ 30 เซนติเมตร หรือสูงกว่ายอดต้นผักเมื่อเจริญเติบโต
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เต็มท่ีแล้วโดยจะใช้กับดัก ประมาณ 60-80 กับดักต่อพื้นที่ 1 ไร่  ในช่วงที่มี
การระบาดมาก (ฤดูร้อน/ฤดูฝน) ฤดูหนาวอาจใช้เพียง 15-20 กับดักต่อไร่  

  
รูปที่ 13 การใช้กับดักกาวเหลืองในแปลงผักหรือผลไม้ 

 กับดักแสงไฟ เป็นการใช้แสงไฟจากหลอดฟลูออร์เรสเซนต์ ชนิด
หลอดนีออนสีฟูาหรือหลอดไฟแบล็คไลท์ ล่อแมลงที่มีพฤติกรรมหา
กินในเวลากลางคืน เช่น ผีเสื้อกลางคืน ด้วงบางชนิด ตั๊กแตน เพลี้ย 
และ แมลงชีปะขาว ให้มาเล่นไฟ และตกลงในภาชนะที่บรรจุน้ า
รองรับอยู่ด้านล่าง รวมถึงติดกับดักกาวเหนียว โดยติดตั้งกับดักแสงไฟ 
2 จุด ต่อพื้นที่ 1 ไร่  ติดตั้งสูงจากพื้นดินประมาณ150 เซนติเมตร 
และให้ภาชนะที่รองรับอยู่ห่างจากหลอดไฟ 30 เซนติเมตร  และควร
ปิดส่วนอื่น ๆ ที่จะท าให้แสงสว่างกระจายเป็นบริเวณกว้าง เพื่อล่อ
แมลงเฉพาะในแปลงไม่ใช่ล่อแมลงมาจากที่อื่นให้เข้ามาในแปลง 

 
 การใช้กับดักสารฟีโรโมนล่อแมลง 

ฟีโรโมน คือ สารเคมีที่สิ่งมีชีวิตสร้างขึ้น และปล่อยออกนอกร่างกาย ซึ่ง
จะไปมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และขบวนการทางสรีรวิทยา
ของสมาชิกอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน การใช้ฟีโรโมนเป็นสารล่อให้แมลง
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ศัตรูพืชเข้ามาติดกับดัก เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาช่วยในการปูองกันก าจัด
แมลง ลดการใช้สารเคมี และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และแมลงไม่สามารถ
สร้างความต้านทานได้ ในปัจจุบันการน าฟีโรโมนมาใช้ ได้มีการพัฒนาและ
น ามาใช้ปูองกัน ควบคุม และก าจัดแมลงอย่างได้ผลกับผีเสื้อกลางคืนชนิดต่าง 
ๆ ด้วงแรดมะพร้าว ด้วงงวงมันเทศ แมลงวันทอง มอดยาสูบ และ มอดแปูง 
เป็นต้น  

สเปรย์สบู่ฆ่าแมลง กลไกของน้ าสบู่คือ ลดแรงตึงผิวของน้ าท าให้น้ า
สามารถไหลเข้าไปท่อหายใจของแมลง และจะปิดท่อหายใจที่ข้างล าตัวท าให้
แมลงตายเพราะหายใจไม่ได้ การใช้สเปรย์สบู่ฆ่าแมลงมีประสิทธิภาพสูงต่อไร 
เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาวและแมลงอื่น ๆ ที่มีผิวหนัง และล าตัวอ่อนนุ่ม  

 
 สเปรย์น้ ามัน น้ ามันปิโตเลียม ไวท์ออยล์ หรือพาราฟิลออยล์ เป็น

ผลพลอยได้จากการกลั่นน้ ามัน การใช้สเปรย์น้ ามันในการควบคุม
แมลงศัตรูพืช สามารถใช้ได้ผลกับ เพลี้ยหอย เพลี้ยแปูง เพลี้ยอ่อน 
ไรแดง ด้วง หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น และแมลงหวี่ขาวโดย
น้ ามันจะไปเคลือบที่ตัวแมลงท าให้ขาดอากาศและตายในที่สุด ดังนั้น 
การใช้สเปรย์น้ ามันให้เกิดประสิทธิภาพต้องฉีดสเปรย์ให้สัมผัสกับตัว
แมลงโดยตรง สเปรย์น้ ามันจะฆ่าไข่แมลง และสปอร์ของจุลินทรีย์โรค
พืชที่ติดตามเปลือก กิ่งของต้นไม้และพุ่มไม้ ที่อยู่ในช่วงในช่วงพักตัว 
ในกรณีน าไปใช้ฉีดพ่นบนต้นอ่อนของพืชที่ก าลังเจริญเติบโตควรเจือ
จางน้ ามันเพื่อให้ระเหยง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืช  และไม่ควร
ฉีดพ่นในช่วงพืชติดดอก เพราะจะท าให้ดอกพืชไหม้ซึ่งอาจจะส่งผลท า
ให้พืชไม่ติดผล และหากต้องการใช้ก ามะถันผงควรทิ้งระยะห่าง
ประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังใช้สเปรย์น้ ามัน 

การควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธี เป็นวิธีการใช้ศัตรูธรรมชาติในการ
ควบคุมศัตรูพืช โดยการใช้สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาช่วยก าจัด
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ศัตรูพืช การควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธีจึงเป็นการใช้ประโยชน์ของศัตรู
ธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ ตัวเบียน ตัวห้ า และจุนทรีย์ ในการที่จะท าลาย 
ควบคุม หรือรักษาระดับความหนาแน่นของประชากรของแมลงศัตรูพืชชนิด
ใดชนิดหนึ่งให้อยู่ต่ ากว่าระดบัที่จะท าให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต 

 แมลงตัวห้ า การใช้แมลงตัวห้ าเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุม
ศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ แมลงตัวห้ าเป็นแมลงที่กินแมลง
ด้วยกันเป็นอาหาร และการกินนั้นจะกินเหยื่อหลายตัวกว่าจะ
เจริญเติบโตครบวงจรชีวิต การกินจะกินเหยื่อไปเรื่อย ๆ และมักจะไม่
จ ากัดวัยของเหยื่ อ  คือสามารถท าลายเหยื่ อได้ทุกระยะการ
เจริญเติบโต บางชนิดเป็นแมลงตัวห้ าทั้งในระยะที่เป็นตัวอ่อนและตัว
เต็มวัย บางชนิดเป็นตัวห้ าเฉพาะระยะตัวอ่อน หรือตอนเป็นตัวเต็มวัย 
แมลงตัวห้ ากินเหยื่อโดยการกัดกินตัวเหยื่อ หรือดูดกินของเหลวในตัว
เหยื่อ แมลงตัวห้ าตามธรรมชาติที่มีปากแบบกัดกิน เช่น ด้วงเต่าลาย ด้วง
ดิน แมลงปอ มด แมลงหางหนีบ และตั๊กแตนต าข้าว เป็นต้นแมลงตัว
ห้ าที่มีปากแบบแทงดูด ซึ่งจะแทงปากเข้าไปดูดกินของเหลวต่าง ๆ 
ในตัวแมลงจนหมด เช่น มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต และแมลงช้าง 
เป็นต้น 

 
 แมลงตัวเบียน หมายถึงแมลงที่เบียดเบียนเหยื่อ หรือเกาะกินอยู่กับ

เหยื่อ จนกระทั่งเหยื่อตาย และการเป็นตัวเบียนนั้นจะเป็นเฉพาะ
ในช่วงที่เป็นตัวอ่อนเท่านั้น เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะหากินอิสระ และ
ในช่วงอายุหนึ่ง ต้องการเหยื่อเพียงตัวเดียวเท่านั้นตัวเบียนมีหลาย
ประเภท ซึ่งถ้าแบ่งตามความสัมพันธ์กับเหยื่อ จะแบ่งออกได้เป็น
แมลงเบียนไข่ แมลงเบียนหนอน แมลงเบียนดักแด้ และแมลงเบียน
ตัวเต็มวัย เป็นต้น 
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การเข้าท าลาย แมลงตัวเบียนตัวเมียเมื่อโตเต็มวัยจะใช้อวัยวะวางไข่แทง
เข้าไปในไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ หรือตัวเหยื่อที่โตเต็มวัย ขึ้นอยู่กับชนิดของตั ว
เบียน จากนั้นไข่จะเจริญเติบโตภายในตัวเหยื่อ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อน จะใช้
ร่างกายของเหยื่อเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและเป็นอาหารไปพร้อมกัน แต่เมื่อเติบโต
เป็นตัวเต็มวัยแล้ว อาหารของตัวเต็มวัยมักจะแตกต่างกับอาหารของตัวอ่อน 
เช่น น้ าหวานจากดอกไม้ หรือเป็นแมลงด้วยกันเอง ตัวเบียนมีความส าคัญใน
การควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืช แมลงเบียนแมลงส่วนใหญ่เป็นพวกต่อ แตน 
และแมลงวัน ปกติมักจะมีช่วงวงจรชีวิตที่สั ้นมาก ตัวอย่างของแมลงตัว
เบียน 

 จุลินทรีย์ก าจัดศัตรูพืช (สารก าจัดศัตรูพืชทางชีวภาพ) เป็นจุลินทรีย์
ที่ท าให้เกิดโรคในแมลงศัตรูพืช มีทั้งที่เป็นเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และ
ไวรัส เชื้อเหล่านี้จะมีความจ าเพาะเจาะจงต่อชนิดของเหยื่อ 

ก. แบคทีเรีย ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเกษตรได้แก่ แบคทีเรีย
บาซิลลัส  ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis) และแบคทีเรีย
บาซิลลัส ซับทีลิส (Bacillus subtilis) 

แบคทีเรียบาซิลลัส  ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis) หรือ บีที 
เป็นแบคทีเรียที่ถูกน ามาใช้ในการก าจัดหนอนแมลงศัตรูพืช บีทีแต่ละสาย
พันธุ์จะสร้างผลึกโปรตีนที่มีความเป็นพิษต่อแมลง ซึ่งบีทีแต่ละสายพันธุ์จะมี
ความจ าเพาะกับแมลงแต่ละชนิดต่างกันโดยทั่วไปจ าหน่ายในรูปของ
สารละลาย น าไปใช้โดยวิธีการฉีดพ่น ทั้งนี้ การฉีดพ่นบีทีควรใช้สารจับใบร่วม
ด้วยบีที ไม่ เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ รวมถึง ผึ้ง ต่อ แตน  Bacillus 
thuringiensis var. aizawai และ Bacillus thuringiensis var. kurstaki 
ใช้ควบคุมหนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝูายหนอนแปะใบส้ม 

1) Bacillus thuringiensis var. tenebrionis ใช้ควบคุมด้วงหมัด
ผัก 
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รูปที่ 14 เชื้อแบคทีเรียบีที และผลึกโปรตีนของเชื้อบีที 

เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส (Bacillus subtilis) หรือ บีเอส มี
คุณสมบัติส าหรับปูองกันก าจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย
สาเหตุของโรคพืชได้หลายชนิด และในขณะเดียวกันเชื้อ บีเอสยังเป็น
จุลินทรีย์ ที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์ และไม่มีพิษตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม เชื้อบี
เอส สามารถสร้างสารปฏิชีวนะได้หลายชนิด และสามารถแก่งแย่งธาตุอาหาร
ได้ดีกว่าจุลินทรีย์อื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนมีความสามารถในการ
ปรับตัว และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยน โดยการสร้างสปอร์ และ
ทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นได้ดีบีเอสบางสายพันธุ์มีความสามารถในการผลิต
สารพิษบางชนิด ที่มีประโยชน์ในการน ามาใช้กระตุ้นการเกิดความต้านทาน
ของพืชต่อเชื้อสาเหตุโรคพืชที่เข้าท าลาย 

ใช้ในการปูองกนัและควบคุมโรคพชืที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย
หลายชนิดเช่นโรครากเน่า โคนเนา่ โรคดอกร่วง จากเชื้อราAlternaria spp. 
PhytophthorapalmivoraและFusarium spp. โรคใบติด โรคราสีชมพูเข้า
กิ่งจากเชื้อราRhizoctoniasp. โรคใบจุดจากเชื้อราCercospora spp. โรค
กาบใบเน่าจากเชื้อรา Acrocylindrium oryzaeErwiniaspp. โรคใบไหม้จาก
เชื้อราPyricularia oryzae และ โรคแอนแทรคโนสจากเชื้อราColletotrichum 
spp. โรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย  Ralstonia solanacearum และ โรคใบจุด
จากเชื้อแบคทีเรยี Xanthomonas campestris เป็นต้น 
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เชื้อแบคทีเรียBacillus subtilis ผลิตอยู่ในรูปผงสปอร์แห้ง น าไปใช้
โดยการผสมน้ าแล้วฉีดพ่น หรือราดต้นพืชที่ต้องการเพื่อปูองกันก าจัดโรคพืช 
 
ข. เชื้อรา กลุ่มที่ท าให้เกิดโรคในแมลงที่ใช้ในการเกษตรอย่างแพร่หลาย ได้แก่  

เชื้อราขาวบิวเวอเรียบัสเซียน่า (Beuveriabassiasna) เชื้อราเขียวเมธาไร
เซียมอะนิโซเพล(Metariziumanisopliae) เชื้อราแพซิโลมัยซีส ฟูโมโซโร
เรียส (Paecilomycesfumosoroseus) เชื้อราแพซิโลมัยซีส  ลิลาซินัส
(Paecilomyceslilacinus) และเชื ้อราเขียวไตรโคเดอร์มา 
(Trichoderma spp.)  
 

เชื้อราขาวบิวเวอเรีย (Beauveriabassiana) เป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติ
เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด ที่ส าคัญได้แก่ เพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาล หนอนผีเสื้อศัตรูพืชต่าง ๆ หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยอ่อน 
เพลี้ยแปูง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว และด้วงงวงต่าง ๆ เป็น
ต้น 

เชื้อราบิวเวอเรียมีลักษณะของเส้นใยและสปอร์สีขาว หรือสีครีมซีด อาศัย
กินซากที่เน่าเปื่อยผุพังในดิน เมื่อเชื้อราเข้าสู่ตัวแมลงจะสร้างสารพิษ 
Beauvericinท าลายเนื้อเยื่อ และระบบต่าง ๆ ของแมลง แมลงจะเริ่มเป็น
อัมพาตทั่วตัว และตายในที่สุด หลังจากแมลงตายเส้นใยจะเพิ่มจ านวนอยู่
ภายในซากแมลง และพัฒนาต่อไปโดยแทงผ่านผนังล าตัวแมลงออกสู่นอกตัว
แมลง และสร้างเส้นใยและสปอร์ปกคลุมผนังล าตัวด้านนอกของแมลงเป็นเชื้อ
ราสีขาว ขึ้นปกคลุม สปอร์จะแพร่กระจาย ปลิวไปตามลม ฝน หรือติดไปกับ
ตัวเบียนที่มาเกาะศัตรูพืช และเชื้อราจะขยายพันธุ์ต่อไปได้ เมื่อสภาวะ
เหมาะสมก็จะท าลายแมลงศัตรูพืชต่อไป      
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รูปที่ 15 เชื้อราขาวบิวเวอเรียบัสเซียน่า 

 

รูปที่ 16 หนอน และแมลงที่ถูกเชื้อราบิวเวอร์เรียเข้าท าลาย 

เชื้อราเขียวเมธาไรเซียมเป็นเชื้อราปฏิปักษ์สามารถท าให้เกิดโรค
ในแมลงได้หลายชนิด เช่น ตั๊กแตน หนอนด้วง หนอนผีเสื้อ มวน และเพลี้ย
ต่าง ๆ ส่วนใหญ่ใช้ก าจัดแมลงในดิน โดยเฉพาะในกลุ่มหนอนด้วงแรด ใน
ระยะตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย 

เมธาไรเซียมสามารถท าลายแมลงศัตรูพืชได้ทุกระยะ เช่น สามารถ
ท าลายด้วงหนวดยาวได้ตั้งแต่ระยะที่เป็นไข่จนถึงตัวเต็มวัย ระยะที่เป็นหนอน 
สามารถท าลายได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ จัดว่าเป็นการควบคุมโดยชีววิธีที่มี
ประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง รวมทั้งเชื้อราเมธาไรเซียม  สามารถมีชีวิตอยู่ในดิน
ได้นานกว่า 3 ปี ท าให้มีระยะการควบคุมได้นาน การท าลายแมลงศัตรูพืช 
เมื่อเชื้อราเมธาไรเซียมสัมผัส หรือติดไปกับตัวแมลง ในสภาพแวดล้อม
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เหมาะสม เชื้อราจะเจริญเข้าไปในตัวแมลง และเพิ่มปริมาณท าให้แมลง
เคลื่อนไหวช้าลง ไม่กินอาหาร และตายในที่สุด เส้นใยจะเพิ่มจ านวนอยู่
ภายในซากแมลง และพัฒนาต่อไปโดยแทงผ่านผนังล าตัวแมลงออกสู่นอกตัว
แมลงและสร้างสปอร์ปกคลุมผนังล าตัวด้านนอกของแมลงเป็นเชื้อราสีเขียว
คล้ าเห็นได้ชัดเจน  

 

 

รูปที่ 17 แมลงที่ถูกเชื้อราเมธาไรเซียมเข้าท าลาย 

เ ชื้ อ ร า แ พ ซิ โ ล มั ย ซี ส  ฟู โ ม โ ซ โ ร เ ซี ย ส (Paecilomyces 
fumosoroseus) เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ล าลายศัตรูพืชหลายชนิด เช่น หนอน
ใยผัก หนอนกะหล่ า เพลี้ย เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว นอกจากนี้ ยังสามารถ
ลดการระบาดของโรคราแปูง (Sphaerothecafuliginea) ในแตงกวาได้อีก
ด้วย 
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การเข้าท าลายศัตรูพืช เมื่อสปอร์ของเชื้อราสัมผัสหรือติดกับแมลง
ศัตรูพืช เมื่อความชื้นเหมาะสมสปอร์จะงอกและแทงทะลุผิวหนังล าตัว เข้าสู่
ช่องว่างล าตัวแมลง และเจริญเติบโตสร้างเส้นใยมากมายท าลายแมลงเมื่อ
แมลงตาย เส้นใยจะแทงผ่านผนังล าตัวแมลงออกสู่ภายนอกตัวแมลงสปอร์จะ
แพร่กระจายไปตามลม ฝน หรือติดกับตัวแมลง และเมื่อสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมก็จะท าลายแมลงศัตรูต่อไป 

 

รูปที่ 18 เชื้อราแพซิโลมัยซีส ฟูโมโซโรเซียส และแมลงที่ถูกเชื้อราเข้าท าลาย 

เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ หรือเป็นศัตรูต่อเชื้อราโรค
พืชหลายชนิด มีสีเขียว เจริญเติบโตได้ดีในดินบนเศษซากพืช ซากสิ่งมีชีวิต 
และซากอินทรียวัตถุตามธรรมชาติ ชอบสภาพดินที่ชื้นแต่ไม่แฉะ สามารถเป็น
ปรสิตโดยการพันรัดเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคพืชแล้วสร้างเอนไซม์ย่อยสลาย
ผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช จากนั้นจึงแทงเส้นใยเข้าไปเจริญอยู่ภายในเส้นใย
โรคพืช ท าให้เชื้อราโรคพืชตายในที่สุด นอกจากนี้ ยังมีความสามารถสูงใน
การแข่งขันกับเชื้อโรคพืชด้านการใช้อาหาร เจริญเติบโตสร้างเส้นใย และ
สปอร์ได้อย่างรวดเร็ว บางสายพันธุ์สามารถสร้างสารปฏิชีวนะเพื่อยับยั้งหรือ
ท าลายเส้นใยของเชื้อโรคจนเกิดการเหี่ยวสลายและตายได้ 
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เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถใช้ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราใน
พืชหลายชนิด ทั้งพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ ดังนี้ 

1) เชื้อราพิเทียม (Pythium spp.) ท าให้เกิดโรคยอดเน่าของต้น
กล้า โรครากเน่า โคนเน่า ต้นเน่า โรคเน่าคอดิน 

2) เชื้อราฟิวซาเรียม (Fusariumspp.) ท าให้พืชเกิดโรคกล้าไหม้ 
รากเน่า โคนล าต้นหรือกอเน่าแห้ง ผลเน่า โรคเหี่ยว 

3) เชื้อราสเคลอโรเทียม (Sclerotiumrolfsii)  ท าให้เกิดโรคกล้า
ไหม้  โรคราเมล็ดผักกาด โรคโคนเน่า 

4) เชื้อราไรซอกโทเนีย (Rhizoctonia spp.) ท าให้เกิดอาการ
โรคเมล็ดเน่า เน่าระดับคอดิน กล้าไหม้ รากเน่า หัวเน่า 

5) เชื้อราไฟทอฟธอรา (Phytopthoraspp.)  ท าให้พืชเกิด
อาการโรครากเน่า โคนเน่า เน่าด า ยอดและรากเน่า 

6) เชื้อราคอลเลคโตตริกรัม (Collectotrichum spp.) ท าให้เกิด
โรคแอนแทรกโนสในพืชผักต่าง ๆ 

เชื้อราไตรโคเดอร์มา น าไปใช้โดยการน าไปคลุกกับเมล็ดพันธุ์หรือใช้
ผสมกับส่วนผสม เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ แล้วน าไปใส่ในแปลงพืช หรือ การผสมน้ า
ฉีดพ่น หรือราดลงดิน 

เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดบนเมล็ดธัญพืช หลังจากที่ เชื้อ
เจริญเติบโตในถุงก้อนเชื้อแล้วถ้ายังไม่ได้น าไปใช้ควรเก็บในที่ร่ม อุณหภูมิห้อง
ปกติจะเก็บไว้ได้ประมาณ 15 วัน หรือเก็บรักษาไว้ที่เย็น อุณหภูมิ 7 – 10 
องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นาน 30-45 วัน 
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รูปที่ 19 เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ และเชื้อสดบนเมล็ด 

ธัญพืช 

เชื้อรา Paecilomyces sp.เป็นเชื้อราที่ใช้ควบคุมไส้เดือนฝอย 
(Meloidogyneincognita (Kajoid& White) Chitwood) ที่ท าให้เกิดโรคราก
ปมในพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ทั้งใน ผัก เช่น พริกไทยข่าขิงพริกมะเขือมะเขือ
เทศแตงต่าง ๆผักชี กระเจี๊ยบเขียวผักกาดหอมผักคะน้าผักกวางตุ้งไม้ผล เช่น 
ฝรั่ง ลองกอง ลางสาดล าไยมะละกอข้าว และพืชไร่ เช่น อ้อยปอข้าวโพดถั่ว
เขียว รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับ เช่น เยอบีร่าปทุมมากล้วยไม้ ดีปลี ซึ่งแทบจะ
เรียกได้ว่า พืชส่วนใหญ่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ มีความเสี่ยงต่อการเข้าท าลายและ
การระบาดของไส้เดือนฝอยรากปมเชื้อรา Paecilomyces sp.เป็นเชื้อราก่อ
โรคในไส้เดือนฝอย สามารถก าจัดไส้เดือนฝอยได้ทั้งในระยะไข่และตัวเต็มวัย 
ใช้โดยการฉีดพ่น หรือราดบนผิวดินบริเวณเพาะปลูก หรือดินบริเวณรอบทรง
พุ่ม เพื่อก าจัดไข่และตัวไส้เดือนฝอยรากปมในพื้นที่ 
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รูปที่ 20 เชื้อรา Paecilomycesvariotii และ Paecilomyceslilacinus บน
อาหารเลี้ยงเชื้อ 

 

รูปที่ 21 ไส้เดือนฝอยที่ท าให้เกิดรากปมในพืช (Meloidogyne incognita 
(Kajoid& White) Chitwood) 
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รูปที่ 22 ภาพบน ลักษณะของต้น และรากพืชที่ถูกท าลายด้วยไส้เดือนฝอย
รากปมภาพล่าง ลักษณะของต้น และรากพืชที่ใช้เชื้อราPaecilomycessp.เพื่อ
ปูองกันไส้เดือนฝอยรากปม 

ค. ไวรัสทีท่ าให้เกิดโรคกับแมลงศัตรูพืชที่ใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ ไวรัส เอ็น
พีวี (nuclear polyhedrosis virus, NPV) เป็นเชื้อไวรัสที่ท าให้เกิดโรค
กับหนอนผีเสื้อศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพสูง มีคุณสมบัติพิเศษ คือมี
ความจ าเพาะเจาะจงต่อแมลงเปูาหมายเชื้อไวรัสจะเข้าสู่ตัวหนอนได้ โดย 
หนอนจะต้องกินอาหารที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนอยู่เข้าไป จากนั้น หนอนจะ
เคลื่อนไหวช้าลง ลดการกินอาหาร ล าตัวเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น หรือสีครีม 
ระยะสุดท้ายหนอนจะพยายามไต่ขึ้นส่วนยอดของต้นพืชเกาะอยู่นิ่ง ๆ 
หยุดกินอาหาร และตายในลักษณะใช้ขาเทียมเกาะใบพืช ห้อยส่วนหัว
และหางลงมาเป็นรูปตัววีหัวกลับผนังล าตัวจะแตกเละง่าย ของเหลว
ภายในล าตัวจะไหลออกมาเป็นสีขาวขุ่น ซึ่งจะเต็มไปด้วยเชื้อไวรัส โดย
ระยะเวลาตั้งแต่หนอนกินเชื้อไวรัสจนกระทั่งหนอนตายจะใช้เวลา
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ประมาณ 3-7 วัน ขึ้นกับขนาดของหนอนและปริมาณเชื้อไวรัสที่หนอนกิน
เข้าไป 
ไวรัสชนิดนี้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการใช้สารเคมีที่

เป็นอันตรายทั้งต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกร และผู้บริโภค  

ง. ไส้เดือนฝอยจ ากัดแมลง เป็นชีวภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการก าจัดแมลง
ศัตรูพืชได้หลายชนิด โดยท าให้แมลงตายลงไปภายใน 48 ชั่วโมง มีความ
ปลอดภั ยต่ อมนุษย์  พื ช  สั ต ว์  และสิ่ ง แ วดล้ อม  ไส้ เ ดื อนฝอย 
Steinernemasiamkayaiมีคุณสมบัติทนร้อนโดยทนต่ออุณหภูมิได้ 35 
องศาเซลเซียสไส้เดือนฝอยจะสามารถเข้าท าลายแมลงได้ทั้งระยะตัว
หนอนและตัวเต็มวัยของแมลง ผ่านทางช่องเปิดปากหรือรูทวาร แล้ว
เคลื่อนที่ไปยังช่องว่างในตัวแมลง ซึ่งมีน้ าเลือดและปลดปล่อยแบคทีเรีย
ออกมาและสร้างสารพิษ ท าให้แมลงเกิดอาการเลือดเป็นพิษและตายลง 
ไส้เดือนฝอยจะเติบโต ขยายพันธุ์อยู่ในตัวแมลง จนแมลงเหลือแต่ซาก 
ไส้เดือนฝอยตัวอ่อนในระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะที่ทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมจะเคลื่อนที่ออกมานอกซากแมลงและรอที่จะเข้าสู่แมลง
ตัวใหมต่่อไปสามารถใช้ไส้เดือนฝอยกับหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก 
หนอนเจาะสมอฝูาย หนอนเจาะดอกมะลิ ด้วงหมัดกระโดด หนอนด้วง
กินรากสตรอเบอรี่ เพลี้ยอ่อน และหนอนในถุงเห็ด รวมทั้งสามารถฆ่า
ปลวกและแมลงสาบซึ่งเป็นแมลงในเคหะสถานได้อีกด้วย 

ไส้เดือนฝอยสามารถเลี้ยงด้วยอาหารในฟองน้ าสังเคราะห์การน ามาใช้
ต้องเติมน้ า และน้ ายาล้างจาน 2-3 หยด เพื่อช่วยลดคราบไขมัน ขย าฟองน้ า
ให้ไส้เดือนฝอยหลุดออกมา ล้างน้ าซ้ า 2-3 ครั้ง เพื่อให้ไส้เดือนฝอยออกหมด
กรองน้ าไส้เดือนใส่ถังพ่น จากนั้น น าไปพ่นก าจัดแมลงศัตรูพืชได้ทันทีการพ่น
ควรพ่นไส้เดือนฝอยในช่วงเย็น หรือเช้า เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดที่ท าให้ไส้เดือน
ฝอยตายหรือลดประสิทธิภาพในการก าจัดแมลง และไส้เดือนฝอยจะมี
ประสิทธิภาพดีเมื่อพ่นให้ถูกตัวแมลงมากที่สุด และควรเขย่าถังพ่นหรือ
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กระบอกฉีดพ่นบ่อยครั้งหรือทุก 10 นาที เพื่อปูองกันการตกตะกอนของ
ไส้เดือนฝอยลงสู่ก้นถัง 

 
รูปที่ 22 หนอนที่ถูกไส้เดือนฝอยเข้าท าลาย 

2.4)   การใช้สมุนไพร 

การใช้สมุนไพรในการควบคุม และก าจัดแมลงศัตรูพืช เป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการปลูกพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งยังมี
ราคาถูก ปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต และ
สิ่งแวดล้อม พืชสมุนไพรจ านวนมากที่สามารถใช้ปูองกันและก าจัดแมลง
ศัตรูพืชได้ ตัวอย่างการน าสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ แสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 การใช้สมุนไพรในการปูองกันก าจัดศัตรูพืช 

สมุนไพร การใช้ แมลงศัตรูพืช 
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สะเดา เมล็ดสะเดากะเทาะเปลือกบดละเอียด 1 
กิโลกรัม ห่อผ้าแช่น้ า 20 ลิตร ทิ้งไว้ 1 
คื น  แ ล ะ ผ ส ม ส า ร จั บ ใ บ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้ฉีดพ่นต้นพืช  

ได้ผลดี หนอนใยผัก หนอน
หนั ง เหนี ยว  หนอนกระทู้ 
หนอนกัดกินใบ หนอนเจาะ
ยอด  หนอนชอนใบ หนอน
ม้วนใบ หนอนหัวกะโหลก 

ได้ผลปานกลาง เพลี้ยจักจั่น 
ห น อ น ต้ น ก ล้ า ถั่ ว                                
แมลงหวี่ขาว  แมลงวันทอง                                   
เพลี้ยไก่แจ้  เพล้ียอ่อน 

โล่ติ๊น หรือ
หางไหล 

ราก หรือล าต้นของโล่ติ๊นที่มีอายุ 2-3 ปี 
บดหรือต าให้ละเอียด ในอัตราส่วน 0.5 
กิโลกรัมต่อน้ า 20 ลิตร กากน้ าตาล 100 
กรัม หมักทิ้งไว้ 2 วัน น ามากรองเอาน้ า
สกัดที่ได้ไปใช้ฉีดพ่น 

แมลงวัน  เพลี้ยอ่อน   

ด้วงงวงถั่ว  หนอนกระทู้ผัก 
หนอนใยผัก 

หนอนตาย
หยาก 

ราก 200 กรัม สับเป็นชิ้นเล็กๆ ผึ่งให้แห้ง 
น ามาผสมกับน้ า 1 ลิตร หมักทิ้งไว้ 1 คืน 
กรองเอาแต่น้ าใช้ฉีดพ่นแปลงผัก ปูองกัน
หนอนหลอดหอม 

 

หนอนผี เสื้ อ  หนอนกระทู้ 
หนอนหลอดหอม แมลงวัน
ทอง 

สมุนไพร การใช้ แมลงศัตรูพืช 

บอระเพ็ด เถาบอระเพ็ดสด จ านวน 500 กรัม หั่น
เป็นชิ้ น เล็กๆ แล้ วบด หรือโขลกให้
ละเอียด  ผสมน้ า 4 ลิตร  ทิ้งไว้นาน 24 
ชั่วโมง  กรองด้วยผ้าขาวบาง  และผสม

เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล   

เพลี้ยจักจ่ันสีเขียว 
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สารจับใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก่อน
น าไปใช้ฉีดพ่นต้นพชื 

ตะไคร้หอม ตะไคร้หอม  ใช้ได้ทั้งเหง้าและใบหั่น 
จ านวน 400 กรัม  มาหั่นแล้วบดหรือ
โขลกให้ละเอียด ผสมน้ า 8 ลิตร หมักทิ้ง
ไว้  24 ชั่วโมง กรองด้วยผ้าขาวบาง  และ
ผสมสารจับใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก่อน
น าไปใช้ฉีดพ่นต้นพืช 

หนอนกระทู้  หนอนใยผัก 

สาบเสือ สาบเสือ 1 กิโลกรัม  บดหรือโขลกให้
ละเอียดผสมน้ าในอัตราส่วน ใบสด 1 
กิโลกรัมต่อน้ า 5 ลิตร หรือใบแห้ง 1 
กิโลกรัมต่อน้ า 20 ลิตร หมักทิ้งไว้นาน 
24 ชั่วโมง  กรองด้วยผ้าขาวบาง ก่อน
น าไปใช ้

 

 

 

เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น 
เพลี้ยหอย เพลี้ ยไฟ เพลี้ย
อ่อน  หนอนกระทู้ หนอนใย
ผัก  

(เป็นพิษต่อปลา) 

สมุนไพร การใช้ แมลงศัตรูพืช 

ยาสูบ น ายาฉุน 1 กิโลกรัม ผสมน้ า 2 ลิตร แช่
ทิ้งไว้1 คืน กรองด้วยผ้าขาวบาง  น ามา
ผสมน้ า100 ลิตร เพิ่มประสิทธิภาพให้ดี
ยิ่งขึ้นด้วยการใส่น้ าปูนใสหรือน้ าสบู่ลงไป
เล็กน้อย  เมื่อเตรียมเสร็จต้องน าไปฉีด
พ่นทันที เพราะทิ้งไว้นานสารนิโคตินจะ
เสื่อมประสิทธิภาพ 

เพลี้ยอ่อน เพล้ียไฟ 
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ขมิ้นชัน ขมิ้นชันที่น ามาใช้ควรมีอายุระหว่าง 10-
16 เดือน  มีประสิทธิภาพทั้งขับไล่ และ
ก าจัดแมลง น าแง่งขมิ้น 1 กิโลกรัม มา
บดหรือโขลกให้ละเอียดผสมน้ า 20 ลิตร  
หมักทิ้งไว้ 1 คืน คั้นเอาแต่น้ ากรองด้วย
ผ้าขาวบางน าไปฉีดพ่น   

ด้วงงวง  มอดข้าวเปลือก 
ขับไล่หนอนใยผัก หนอกระทู้
ผั ก  
และแมลงวัน 

 
ข้อควรปฏิบัติในการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร 

1) ควรใช้สารสกัดชีวภาพจากพืชสมุนไพรแต่ละชนิดสลับกันไปทุก ๆ 5 - 
7 วัน เพื่อปูองกันการดื้อต่อสมุนไพรของแมลงศัตรูพืช  

2) การหมักน้ าสกัดจากพืชสมุนไพรจากพืชบางชนิด เช่น พริก ข่า ตะไคร้
หอม สะเดา ไม่ควรหมักไว้เกินกว่า 3 วัน เพราะท าให้น้ าหมักมีกลิ่น
บูดเน่าและสารก าจัดแมลงเสื่อมคุณภาพได้ควรหมักไว้ 1 - 2 คืน แล้ว
กรองเอาน้ าสกัดออกมาเก็บไว้ใช้จะมีประสิทธิภาพมากกว่า 
3) การใช้น้ าสกัดสมุนไพรควรเริ่มใช้ในอัตราส่วนที่ต่ า ๆ ก่อน เช่น  5 

ช้อนแกง ต่อน้ า 10 ลิตร แล้วจึงเพิ่มอัตราส่วนขึ้นทีละน้อย 
เพราะพืชผักบางชนิดอาจชะงักการเจริญเติบโต หรือท าให้ยอด
หรือใบไหม้ได ้

4) เศษพืชสมุนไพรที่กรองเอาน้ าหมักออกแล้ว น าไปใส่ตามโคน 
ต้นไม้ผล หรือหว่านในแปลงกล้าข้าว เพื่อขับไล่หรือก าจัดแมลง
ศัตรูพืชได้ 

 
2.3) การใช้วัสดุสังเคราะห์ในการควบคุมศัตรูพืช  
 วัสดุสังเคราะห์ที่อนุญาตให้ใช้ในระบบการผลิตพืชอินทรีย์หลายชนิด
สามารถน ามาใช้ในการควบคุมศัตรูพืชที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้ 
เช่น ทองแดง ก ามะถัน สังกะสี และเหล็ก ตัวอย่างการน ามาใช้  

การผลิตในระบบนี้ เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้ 
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1) ค่าปุ๋ย โดยใช้ปุ๋ยเหลวจากบ่อหมักแก๊สชีวภาพ ใช้แหนแดงในการ
ปลูกข้าว ใช้มูลสัตว์ที่เลี้ยงภายในฟาร์ม การใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก
มูลไส้เดือน และของเสียในฟาร์มในการน ามาท าปุ๋ยหมัก  

2) ค่าพลังงานเชื้อเพลิง โดยการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสุกรเพื่อใช้
เองภายในครัวเรือน 

3) ค่าสารปูองกันก าจัดศัตรูพืช โดยการใช้เป็ดในการช่วยก าจัดวัชพืช
และแมลงศัตรูพืชในนาข้าว การใช้สมุนไพร การใช้จุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์ และที่ส าคัญคือปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้ 

4) ค่าอาหารสัตว์ โดยใช้แหนแดง เศษผักอินทรีย์ และหอยเชอรี่ เป็น
อาหารสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม เช่น สุกร เป็ด และไก่ 

 
มีรายได้หลักจากการจ าหน่ายผลผลิตอินทรีย์ ได้แก่  

1) สุกร เป็ด และไก่ รวมทั้ง ไข่เป็ด และไข่ไก่ 
2) ข้าว ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ 

 
และมีรายได้เสริมจาก การเลี้ยงปลา และกบ ในนาข้าว  

1) การเลี้ยงปลาในนาข้าวร่วมกับการใช้แหนแดงเมื่อข้าวอายุ
ประมาณ 1 – 2 เดือน สามารถน าปลากินพืช เช่น ปลานิล ปลา
ใน ปลาตะเพียนปล่อยลงในนาข้าวที่มีแหนแดงอยู่ในระดับน้ าใน
นาประมาณ 5- 10 เซนติเมตร 

2) การเลี้ยงกบในนาข้าวเช่นเดียวกับการเลี้ยงปลา แต่ต้องใช้ตาข่าย
พลาสติกล้อมบริเวณเลี้ยงกบ เพื่อปูองกันกบหนี ติดหลอดไฟสีน้ า
เงินเพื่อล่อแมลงให้กบกิน 
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รูปที่ 23 วงจรในการปฏิบัติแบบผสมผสาน 
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เทคโนโลยีที่ 2 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคือกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มี
คุณภาพสูง ไปพร้อมๆกับการผลิตปุ๋ยชีวภาพโดยท าการผลิตแยกส่วน  แล้วน ามา
ผสมกันในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในระบบนี้อุณหภูมิระหว่าง
การหมักจะสูงมาก และเมื่อกระบวนการย่อยสลายสมบูรณ์  จะสามารถฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อก่อโรค ตลอดจนเมล็ดวัชพืชต่างๆ ได้  

ในส่วนของการผลิตปุ๋ยชีวภาพนั้น จะท าการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์
ที่มีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยชีวภาพ ในกลุ่ม PGPR (Plant Growth Promoting 
Rhizobacterai)  ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการตรึงในโตรเจนและผลิต
ออกซินได้ มาผลิตในรูปเชื้อบริสุทธิ์ แล้วน ามาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ โดยให้
ปุ๋ยชีวภาพเจริญอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์ที่มีความชื้น 30-35% พร้อมทั้งเติมเชื้อราไตรโค
เดอร์มา ซึ่งมีความสามารถในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์และยับยั้งท าลายเชื้อราที่
เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรครากเน่า โคนเน่าในพืชลงไปด้วย 

เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมทส. 

เชื้อแบคทีเรียสกุล Azotobacterและ Azospirillum 

เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichodermaharzianum)  
 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อาจสร้างเป็นบ่อหมักถาวร หรือกองปุ๋ยกับพื้นได้ตามความ
สะดวก ขนาดของกองปุ๋ยควรกว้าง 2-3 เมตร ความยาวโดยทั่วไปใช้ 4 -
6 เมตร และสูงประมาณ 1.5 - 1.7  เมตร 
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รูปที่ 24 แสดงการกองปุ๋ยหมัก 

วัสดุในการท าปุ๋ยหมัก 

โดยทั่วไปใช้ เศษพืช : มูลสัตว์ : หัวเชื้อจุลินทรีย์ ในสัดส่วน ดังนี้ 

1. เศษพืช 1,000  กิโลกรัม 
2. มูลสัตว์ 1,000  กิโลกรัม 
3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 3 ชนิด ๆ ละ 5 กิโลกรัม รวม 15  

กิโลกรัม  
 

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

1. หมักปุ๋ยอินทรีย์ 
เศษพืช ถ้ามีขนาดใหญ่ควรย่อยให้เล็กก่อน  

มูลสัตว์ ควรเป็นมูลใหม่และแห้ง เพราะหากถูกเก็บไว้นานจะเกิดการ
สูญเสียไนโตรเจนในรูปของก๊าซแอมโมเนีย  

การหมักปุ๋ยขนาดเล็ก ควรแบ่งเศษพืช และมูลสัตว์ออกเป็น 3 ส่วน
เท่าๆ กัน จากนั้น ขึ้นกองปุ๋ยสลับกันเป็นชั้นๆ ระหว่างเศษพืช และมูล
สัตว์ โดยรดน้ าให้ความชื้นแก่กองปุ๋ยไปพร้อมๆ กัน กองปุ๋ยควรมีความชื้น
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ในขณะขึ้นกอง ประมาณ 60%อย่าย่ ากองปุ๋ยให้แน่น ชั้นบนสุดคลุมกองปุ๋ย
ด้วยพลาสติก หรือวัสดุกันน้ า เพื่อเก็บรักษาความชื้นให้กับกองปุ๋ย 

 

รูปที่ 25 แสดงบ่อหมักถาวร กับกองปุ๋ยกับพื้น 

กลับกองปุ๋ยทุกสัปดาห์เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุ ในช่วง
แรกของการหมักหากความชื้นน้อยเกินไปควรเพิ่มความชื้นให้กับกองปุ๋ยด้วย
และในขณะกลับกองควรท าการวัดอุณหภูมิ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกองปุ๋ย
ทั้งขนาด อุณหภูมิ กลิ่น และ สี  

       

 รูปที่ 26 การกลับกองปุ๋ยหมัก 
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 เมื่อปุ๋ยสุก หรือย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว จะสังเกตได้จาก ขนาด
ของกองปุ๋ยจะยุบลงประมาณ 30-40% อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมักจะลดลง
ใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกหรือต่างกันเล็กน้อยสีของวัสดุที่ใช้ท าปุ๋ยหมัก
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเข้มถึงด าไม่มีกลิ ่นเหม็นของมูลสัตว์ หรือกลิ ่นก๊าซ
แอมโมเนียเหมือนช่วงแรกเมื่อใช้มือสุ่มบี้ตัวอย่างปุ๋ยจะพบว่าวัสดุจะยุ่ย เนื้อ
ละเอียดไม่แข็งกระด้างความชื้นของกองปุ๋ยเมื่อย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว
ประมาณ35% 

2. เตรียมเชื้อจุลินทรีย์หรือ หัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพ 
เชื้อแบคทีเรียสกุล Azotobacter และ Azospirillumต้องจัดหามาจาก

ห้องปฏิบัติการหรือแหล่งที่สามารถเชื่อถือและไว้ใจในคุณภาพของเชื้อได้ว่าเชื้อ
ยังคงมีชีวิตอยู ่

เชื้อราสกุล Trichoderma เกษตรกรสามารถขยาย และเลี้ยงเชื้อ
ได้เองโดยใช้ข้าวสวยในการเลี้ยงขยายเชื ้อ และควรเลี ้ยงเชื ้อก่อนวัน
ผสมปุ๋ยอินทรีย์ ประมาณ 4 วัน  

การผสมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เมื่อกระบวนการหมักปุ๋ยอินทรีย์ย่อยสลาย
สมบูรณ์ดีแล้ว (จากข้อ 1) ให้น าหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพมา (จากข้อ 2) ผสมรวมกัน 
และทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน เพื่อให้ปุ๋ยชีวภาพเจริญเติบโต ก่อนการน าไปใช้
ประโยชน์ หรือบรรจุถุงเพื่อจ าหน่าย 
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เทคโนโลยีที่ 3 การใช้แหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพในระบบการปลูกข้าวต้นเดี่ยว 

 การปลูกข้าวต้นเดี่ยวร่วมกับการใช้แหนแดง และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
มีข้อดีคือ ลดค่าใช้จ่ายทั้งค่าเมล็ดพันธุ์และ ปุ๋ยเคมี ปรับปรุงโครงสร้างของดิน
ดีขึ้น ก าจัดวัชพืชและพันธุ์ข้าวปนได้ง่าย ใช้น้ าน้อย จ านวนการแตกกอสูง 
ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 50-70% 
 

ขั้นตอนการปลูกข้าวต้นเด่ียวแบบประณีต 

1) การเพาะกล้า 
2) การเตรียมแปลงปลูก  
3) การปักด า และการดูแลรักษา  
4) การเก็บเกี่ยว 
 

ขั้นตอนการเพาะกล้า (พื้นที่นา 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ ประมาณ 1 กิโลกรัม) 

การเพาะกล้าในกระบะเพาะ 

1. แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว 12 ชั่วโมง หรือ 1 คืน จากนั้น น ามาห่อด้วยผ้า 
บ่มไว้ 1-2 คืน จนเมล็ดเริ่มงอก  

2. เตรียมกระบะเพาะกล้าใส่ขี้เถ้าแกลบหรือวัสดุเพาะกล้า รดน้ า 
จากนั้น โรยเมล็ดข้าวให้สม่ าเสมอ  

3. โรยขี้เถ้าแกลบ หรือวัสดุเพาะ กลบบางๆ รดน้ าซ้ าอีกครั้ง น า
กระบะไปวางในที่ร่ม รดน้ าทุกวัน 

4. เมื่อกล้าอายุ 5 วัน น ามาออกแดด และเมื่ออายุได้ 8 วัน สามารถ
น าต้นกล้าออกมาปักด าในแปลงนาได้  
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การเพาะกล้าในแปลงนา ควรท าเป็นแปลงย่อยขนาดเล็ก เวลาปักด า
ควรถอนแต่น้อยและปักด าให้หมดในเวลาครึ่งชั่วโมง และไม่ควรล้างรากก่อน
การปักด า 

 

รูปที่ 27 แสดงการเพาะกล้าข้าวทั้งสองแบบ 

 การเตรียมแปลงปลูก และการปักด า 

1. ปล่อยน้ าเข้าแปลงนาทิ้งไว้ 1 คืน หว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (ปริมาณ
ขึ้นกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน) 

2. ใช้รถไถเดินตาม ตีดินให้ เป็นโคลน โดยให้ระดับน้ าลึก 3-5 
เซนติเมตร 

3. หว่านแหนแดง 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 10 ตารางเมตร ทิ้งไว้ 7-10 วัน 
4. เมื่อแหนแดงเจริญเติบโตจนเต็มพื้นที่ ท าการคราดหรือไถกลบแหน

แดง และท าให้ดินมีลักษณะเป็นโคลน 
5. น าต้นกล้าอายุ 8-15 วัน ปักด าโดยใช้นิ้วกรีดดินในแนวราบ ลึกไม่

เกิน 1 เซนติเมตร จัดวางแนวรากให้ตั้งฉากกับล าต้น หรือเป็นรูปตัว 
“L” (L- shape) ระยะห่าง 30 X 30 เซนติเมตร 
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รูปที่ 28 การไถกลบแหนแดง และการปักด ากล้าข้าว 

การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว 

1. หลักจากปักด า 1-2 วัน ปล่อยน้ าเข้านาให้ระดับน้ าลึก 2 เซนติเมตร 
และหว่านแหนแดงให้ทั่วแปลงนา ในอัตรา 10% ของพื้นที่ 

2. หว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพครั้งที่ 2 เมื่อข้าวมีอายุได้ 30 วัน หลังปักด า 
และรักษาระดับน้ าไม่ควรสูงเกิน 5 เซนติเมตร 

3. หากในแปลงนามีวัชพืช ให้รีบก าจัดภายใน 15 วันหลังการปักด า 
 
 

 

รูปที่ 29 นาข้าวที่ปกคลุมด้วยแหนแดง 

 

ตารางท่ี 3 ดัชนีเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว 
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ดัชนีเปรียบเทียบอัตราการ
เจริญเติบโตและผลผลิตข้าว 

(ข้าวจ้าวหอมนิล) 

วิธีการปลูก
ปกติ 

ระบบการปลูกข้าวต้น
เด่ียว แบบ มทส. 

เมล็ดพันธุ์ข้าว พื้นที่ปลูก 1 ไร่ (กก.) 10-20 1 
อายุกล้า (วัน) 30 10 
อายุเก็บเกี่ยว (วัน) 145 135 
ระยะปลูก (เซนติเมตร) 20 x 20 30 x 30 
จ านวนรวงต่อกอ 11 27 
ความสูงระยะเก็บเกี่ยว (เซนติเมตร) 120 165 
จ านวนเมล็ดต่อรวง 210.7 301.5 
เมล็ดลีบ (ร้อยละ) 14.13 4.64 
น้ าหนัก 1,000 เมล็ด (กรัม) 22.75 29.70 
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 594 1,348 
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เทคโนโลยีที่ 4 แหนแดง 

แหนแดง (Azolla) เป็นเฟิร์นน้ าเล็ก ๆ ที่เจริญเติบโตลอยอยู่บน
ผิวน้ า ด ารงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินกลุ่มไซยาโน
แบคทีเรีย ที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้มาเป็นสารประกอบ
ไนโตรเจนที่พืชสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  

แหนแดงมีคุณสมบัติ เป็นทั้งปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยชีวภาพ และมี
ศักยภาพสูงในประเทศที่ด้อยพัฒนาและก าลังพัฒนา โดยใช้ร่วมกับการ
ปลูกข้าวเพื ่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน อีกทั้งยังสามารถลดการ
เจริญเติบโตของวัชพืชในนาข้าวได้เป็นอย่างดี  

 สายพันธุ์ของแหนแดงในธรรมชาติ มีหลากหายสายพันธุ์ เช่น 
AzollafiliculoidesAzollapinnata, Azollacristata,  Azollarubra,  
Azollaniloticaและ  Azollamicrophylla 
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                  Azolla cristata          Azolla microphylla 

 

              

Azolla filiculoides    Azolla pinnata 

รูปที่ 30 ภาพแสดงแหนแดงสายพันธุ์ต่างๆ 

 

การเลี้ยงแหนแดงเพื่อขยายพันธุ์ เลี้ยงได้ในบ่อดินโคลน หรือบ่อ
ซีเมนต์ ในที่ร่ม รับแสงประมาณ 50% โดยใส่ดิน ครึ่งกระถาง ใส่ปุ๋ยคอก 
500 กรัมต่อดิน 10 กิโลกรัม และปุ๋ยฟอสเฟต (0-46-0) 50 -100 กรัมต่อดิน 
10 กิโลกรัม เติมน้ าให้ระดับน้ าลึก 10 เซนติเมตร เมื่อแหนแดงเจริญเติบโต
เต็มผิวกระถาง สามารถน าไปขยายพันธุ์ต่อได้  

การใช้แหนแดงในนาข้าวน าแหนแดงไปขยายต่อในนาข้าวที่เตรียม
เทือกแล้ว ประมาณ 10% ของพื้นที่ (50-100 กิโลกรัม/ไร่)  ในวันที่ใส่แหน
แดง ควรมีการใส่ปุ๋ยมูลมูลไก่ ที่ให้ธาตุฟอสฟอรัสอัตรา 3 กิโลกรัม/ไร่รักษา
ระดับน้ าลึก 5-10 เซนติเมตรใส่ปุ๋ยมูลสัตว์อีกครั้งเมื่อแหนแดงมีอายุ 7-10 วัน
แหนแดงจะเจริญเต็มพื้นที่ภายใน 15 -30 วัน จากนั้น คราดกลบ แล้ว
สามารถปักด าข้าวได้ทันที ต้นที่ตายจะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดให้ข้าว และส่วนที่
เจริญเติบโตต่อบนผิวน้ า จะท าหน้าที่เป็นปุ๋ยชีวภาพให้แก่ข้าวได้อีกทางหนึ่ง  
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ตารางที่ 3 แสดงผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักในแหนแดง 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักของแหนแดง (% ต่อกรัมของ
น้ าหนักแห้ง) 

ไนโตรเจน 3.71 % ฟอสฟอรัส 0.55 % โปแทสเซียม1.25 % 

 

 

ตารางที่ 4 ไนโตรเจนที่ได้จากแหนแดงและพืชบ ารุงดินในแต่ละช่วงอายุ 

 

 

ลักษณะการใช้แหนแดง และพืชบ ารุงดิน 
ปริมาณไนโตรเจน 

(กิโลกรัม/ไร่) 

โสนไถกลบในระยะออกดอก 15-30 

ปอเทืองไถกลบระยะออกดอก 10-20 

แหนแดงเลี้ยงก่อนปักด าข้าว 20 วัน แล้วไถกลบ 9-17 

แหนแดงเลี้ยงก่อนปักด าข้าว 30 วัน แล้วไถกลบ 12-25 

แหนแดงเลี้ยงพร้อมการปักด า ให้เจริญเติบโตในนา
ข้าว 20 วัน 

7-15 

แหนแดงเลี้ยงพร้อมการปักด า ให้เจริญเติบโตในนา
ข้าว 30 วัน 

12-20 
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เทคโนโลยีที่ 5 แก๊สชีวภาพ 

 

แก๊สชีวภาพคือ แก๊สที่เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ ได้แก่ มูล
สัตว์มูลคนซากพืช ซากสัตว์ หรือ เศษอาหารโดยจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มี
อากาศ เมื่อเกิดกระบวนการหมักสมบูรณ์แล้ว จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ และแก๊ส
มีเทนท่ีใช้เป็นพลังงานได้ 

แ ก๊ ส ชี ว ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย มี เ ท น  ป ร ะ ม า ณ  50-70% 
คาร์บอนไดออกไซด์30-50%และก๊าซอื่นๆ เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนโตรเจน และไอ 

ชนิดบ่อหมักแก๊สมี 3 แบบดังนี้ 

ยอดโดม (fixed dome digester)  ที่เก็บแก๊สอยู่ส่วนบนของบ่อหมัก  

ฝาครอบลอย (floating drum digester)  ที่เก็บแก๊สเป็นฝาครอบท าด้วย
เหล็กลอยขึ้นลงตามปริมาณแก๊ส 

พลาสติกคลุม (plastic covered ditch) ที่เก็บแก๊สเป็นพลาสติก 

 

 

 

  

รูปที่ 31 แสดงภาพบ่อหมักแก๊วชีวภาพ 
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รูปแบบบ่อหมักแก๊สชีวภาพที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
น ามาส่งเสริมให้กับชุมชน เป็นบ่อหมักแก๊สขนาดเล็ก เพียงพอส าหรับ
ครอบครัว เป็นชนิดยอดโดมมีขนาดภายใน  8-12 ลูกบาศก์เมตร มีระบบ
ปูองกันการล้นของของเหลว พื้นลาดเอียงและมีประตูเปิดให้ของเหลวและ
กากตะกอนไหลออกได้ ท าให้การขจัดกากตะกอนก้นบ่อและน ามาใช้เป็นปุ๋ย
ได้สะดวก และที่ส าคัญคือมีประสิทธิภาพในการผลิตแก๊ส และสามารถเก็บ
แก๊สได้มาก 

ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพ 

1. ด้านพลังงาน น ามาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจาก  ฟืน ถ่าน 
น้ ามัน แก๊สหุงต้ม และไฟฟูา  

2. ด้านสภาพแวดล้อม ช่วยก าจัดมูลสัตว์ ปูองกันไม่ให้มูลสัตว์ถูกชะ
ล้างลงไปในแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ลด กลิ่นเหม็นและแมลงวันท า
ให้ไข่พยาธิและเชื้อโรคส่วนใหญ่ในมูลสัตว์ตายลดการตัดไม้ท าลาย
ปุาชะลอการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก 

3. ด้านการเกษตร กากที่ได้จากการหมักแก๊ส น าไปใช้เป็นปุ๋ยได้ดีกว่า
มูลสัตว์สด เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในมูลสัตว์ ท า
ให้พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีและ ไม่มีเมล็ดวัชพืชและ
เชื้อโรค 
 

สถานที่สร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพควรเป็นที่ดอนมีระดับน้ าใต้ดินลึก  
ติดคอกสัตว์หรือยู่ใต้คอกสัตว์ ใกล้แหล่งใช้ประโยชน์จากแก๊ส (ครัว) 

การเกิดแก๊ส 

1) การหมักสามารถเกิดแก๊สได้เร็ว ถ้าหากวัสดุที่ใช้ผ่านการย่อยสลาย
มาแล้ว เช่น ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก 
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2) ช่วง 7 วันแรกของการหมัก แก๊สที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คือก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และได้มีเทนเพียงเล็กน้อยไม่พอที่จะน ามาหุง
ต้มได ้

3) หลังจากหมักได้ 7 วันปริมาณมีเทนจะเพิ่มขึ้นถึง 20% ซึ่งสามารถ
หุงต้มได้บ้างและอาจมากถึง 50% ในเวลา 10 วันของการหมัก 

 

ตารางที ่5 ปริมาณแก๊สที่ผลิตได้จากงานวิจัย 

ชนิดของมูล 
สัตว์ 

ปริมาณมูล
สัตว์  (กก.) 

ปริมาณมูลแก๊ส 
(ม3) 

ระยะเวลา  
(วัน) 

สุกร 1,000 250 (7.66 ถัง) 120-150 

ไก ่ 1,000 190 (5.82 ถัง) 75-90 

วัว 1,000 90 (2.76 ถัง) 75-90 

 

แก๊สชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถน าไปใช้ได้ดังนี้  

1. เท่าแก๊สหุงต้ม 0.46 กิโลกรัม ครอบครัวขนาด 4 คน สามารถหุงต้มได้ 3 
มื้อ  

2. ใช้กับตะเกียงแก๊สขนาด 60-100 วัตต์ ใช้ได้นาน 5-6 ชั่วโมง  
3. ผลิตกระแสไฟฟูา 1.25  กิโลวัตต์  
4. ใช้กับเครื่องยนต์ 2 แรงม้า ได้นาน 1 ชั่วโมง  

*สุกร 1 ตัวให้มูลเฉลี่ย 3-4 กิโลกรัมต่อวัน ผลิตแก็สได้ 0.18-0.24 ลบ.ม./วัน* 

*ถ้าใช้แก๊สหุงต้มวันละ 2 ชั่วโมง =1.4 ลูกบาศก์เมตร หรือต้องมีสุกร 6-8 ตัว* 
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ตารางที่ 6 ปริมาณของเหลือและไนโตรเจนจากบ่อแก๊สชีวภาพหลังจากการ
หมักมูลสัตว์ 1 ตัน ในบ่อแก๊ส 90 วัน 

ชนิดของ
มูลสัตว์ 

ปริมาณกาก
ตะกอน (กก.) 

ไนโตรเจน 
(%) 

ปริมาณ
ของเหลว 

(ลิตร) 

ไนโตรเจน 
(%) 

สุกร 300 2.85 6000 0.17 

ไก ่ 600 1.78 6000 0.03 

วัว 450 2.24 6000 0.37 
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แนวทางการน าส่งเทคโนโลยีที่สังเคราะห์ได้ เพื่อการใช้ประโยชน์ การ
เผยแพร่ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายและการติดตามผล 

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้โดยการจัดอบรม 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดอบรม จึงได้ท าการ
ปรับปรุงสถานที่บริเวณสวนเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้เป็นศูนย์
การเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเปูาหมาย 
ซึ่งได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ด าเนินการปรับสถานที่ในบริเวณสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อ
รองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆเช่น การวางระบบท่อน้ า
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งสวนเกษตรอินทรีย์ การปรับพื้นที่ เตรียมแปลงและเดิน
ระบบน้ าหยดในแปลงปลูกพืชสมุนไพร เป็นต้น 

1.2 ด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องเช่น การจัดอบรมค่ายวิชาการเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน การจัด
ค่ายยุวเกษตร การจัดอบรมและเสวนาการปลูกถั่วลิสงอินทรีย์การจัด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพด้านเกษตรอินทรีย์ จัดการ
ฝึกอบรมด้านการจัดการเกษตรอินทรีย์และการศึกษาดูงานให้กับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน การจัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับคณะอาจารย์และนายทหาร
นักเรียน และการศึกษาดูงานจากบุคคลทั่วไป 
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รูปที่ 32 การติดตั้งระบบน้ าในแปลงเผือก และแปลงข้าว 

 

 

รูปที่ 33 การบรรยายประโยชน์และการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช 
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รูปที่ 34 การน านักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ลงแปลงเพื่อเรียนรู้การเพาะเลี้ยง
แหนแดง 

 

 

รูปที่ 35 การสาธิตแปลงการปลกูพืชผักแบบอินทรีย์ 
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รูปที่ 36 การเสวนาการปลูกถั่วลิสงอินทรีย์ 

 

 

รูปที่ 37 การปลูกมันส าปะหลังโดยใช้ระบบน้ าหยด เพื่อลดการใช้น้ า 
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รูปที่ 38 การบรรยายในพื้นที่แปลงปลูกข้าวต้นเดี่ยวและการจัดสรรพื้นที่
ของสวนเกษตรฯ 

 

 

รูปที่ 39 การเลี้ยงสุกรแบบอินทรีย์ และการใช้มูลสุกรเพื่อผลิตแก็สชีวภาพ 
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รูปที่ 40 การน าน้ าหมักจากมูลสุกรที่เหลือจากการหมักแก๊สชีวภาพไปท าเป็น
ปุ๋ยน้ า 

 

 

รูปที่ 41 การดูงานสวนเกษตรโดยชาวต่างชาติกลุ่มรักษ์ธรรมชาติ 
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2.การเผยแพร่เทคโนโลยีที่ได้ผ่านสื่อออนไลน์ 

ได้ด าเนินการเปิดเพจเฟซบุคในชื่อ : สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
๕๐ พรรษา บรมราชกุมารี 
(http://www.facebook.com/864569843618083)  

โดยในเพจมีการน าภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดอบรม และได้น าองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท าเกษตรอินทรีย์ ปัญหาที่มักพบ วิธีแก้ปัญหาต่างๆ การปลูก
พืชตระกูลถั่วร่วมกับการใช้ไรโซเบียมเพื่อท าปุ๋ยพืชสดและให้ปุ๋ยไนโตรเจน 
การเลี้ยงและการใช้งานแหนแดง การปลูกข้าวแบบต้นเดี่ยว การเลี้ยงเป็ด
ห่านเพื่อให้ก าจัดหอยเชอรี่ โดยตลอดโครงการมีผู้กดถูกใจหน้าเพจ 169 คน 
ผู้อ่านบทความทั้งหมด 2,168 คน ผู้เข้าชมโพสการอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ 
236 คนเป็นต้น  

 

รูปที่ 42 ตัวอย่างหน้าเพจ Facebook ที่เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้ 

 

 

http://www.facebook.com/864569843618083
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3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ไ ด้ จั ด ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยีการเกษตร ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ต่ า
กว่าปริญญาตรี) ในงานเกษตรสุรนารี’59 ขึ้น โดยคัดเลือกจากใบสมัครโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เหลือประเภทละ 10 ทีม โครงงานที่ผ่านเข้ารอบต้องน าเสนอ
โครงงาน ณ เวทีกลาง อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อ
คณะกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการ
ซักถามและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้
มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีการเกษตรในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ให้แสดงความสามารถในทาง
สร้างสรรค์ กระตุ้น และส่งเสริมให้เยาวชนคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการเกษตร ปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนต่ออาชีพเกษตร 
และตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีต่อ
การพัฒนาประเทศ และยังส่งเสริมการใช้เวลาว่างของเยาวชนให้เกิด
ประโยชน์   

 

 
รูปที่ 43 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ใน
ระดับอาชีวศึกษา 
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รูปที่ 44 กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร 

 

 
รูปที่ 45 มอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร 
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4.การส ารวจต้นทุนการผลิต รายได้ของเกษตรกร หรือผู้ประกอบการที่น า
องค์ความรู้ไปทดลองปฏิบัต ิ

 ได้ด า เนินการส ารวจต้นทุนการผลิต รายได้ของเกษตรกร 
ผู้ประกอบการในพื้นที่ต่าง ๆ ที่น าองค์ความรู้ไปทดสอบปฏิบัติ เช่น การ
ติดตามต้นทุนและรายได้ของเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง 
หลังน าเทคโนโลยีการปลูกข้าวต้นเดี่ยวร่วมกับการใช้แหนแดงไปใช้ทดสอบ
ทั้งนี้มีผู้น าไปทดสอบจริง จ านวน 14 คน โดยปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ ใน
ระบบการปลูกข้าวต้นเดี่ยว โดยต้นทุนของการปลูกข้าวในลักษณะนาหว่าน
แบบเดิมที่เคยมีการใช้ปุ๋ยเคมี พบว่ามีต้นทุนในการปลูกข้าวอยู่ที่ประมาณไร่
ละ 3,000-3,500 บาท แต่เมื่อท าการทดลองปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยีการปลูก
ข้าวต้นเดี่ยวร่วมกับการใช้แหนแดง โดยได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์
การเกษตรล าพระเพลิงในการร่วมกันแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนวิธีการต่าง ๆ 
ให้เหมาะสม เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ ได้จากการทดสอบ
เทคโนโลยีนี้ในปี 2558 โดยผลการส ารวจพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุน
เฉลี่ยในการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่อยู่ที่ 2,430 บาทต่อไร่ ซึ่งลดลงจากต้นทุนใน
การปลูกด้วยระบบนาหว่านร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีในแบบเดิม ท าให้มีก าไรสุทธิ
เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 4,100 บาทต่อไร่ 
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กราฟที่ 1 กราฟแสดงต้นทุน และก าไรสุทธิต่อไร่ ของสมาชิกเกษตรกรที่เข้า
ร่วมทดสอบการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยเทคโนโลยีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว
ร่วมกับการใช้แหนแดง 

 

สรุปผล 

 คณะนักวิจัยแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องได้จัดการประชุม เพื่อเสนอแนะ 
สรุป และรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ได้เรียบร้อย จากนั้นคณะนักวิจัยได้ลง
พื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร แล้วได้น า
ปัญหาที่เกษตรกรพบจริงในการท าการเกษตรอินทรีย์มาประมวลผล และ
สังเคราะห์รวมกันจนสามารถสังเคราะห์ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานจริงของเกษตรกร เบื้องต้นจ านวน 2 เทคโนโลยี ซึ่งได้มีการจัดท า
เป็นรูปเล่ม และอัฟโหลดไฟล์องค์ความรู้อื่นๆ ลงเวปเพจของโครงการเพื่อเป็น
ช่องทางอีกอย่างหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตร ใน
ส่วนของการจัดอบรมได้ท าการจัดการอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน  
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8 ครั้ง เสวนา 1 ครั้ง รวมทั้งมีผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานอีกจ านวนหนึ่ง ด้าน
การเผยแพร่เทคโนโลยีที่ได้ผ่านสื่อออนไลน์ได้ท าการปรับข้อมูลข่าวสารให้
ทันสมัย และกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านเพจ Facebook ของสวนเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี และได้ด าเนินการสร้างเวปเพจเพื่อเพิ่มช่องทาง
ส่งถ่ายความรู้ รวมทั้งขยายพื้นที่ใช้งานในการลองรับข้อมูลที่มีเพิ่มขึ้น โดย
เกษตรกรที่ได้น าองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อพื้นที่ของตัวเองไปปฏิบัติอย่าง
จริงจังลดการใช้สารเคมีต่างๆ ได้   

 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากโครงการวิจัยนี้พบว่าเกษตรกรที่ผ่านการอบรมยังไม่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้เต็มที่ เนื่องจากการท าเกษตรอินทรีย์ต้องมีความเข้าใจและอาศัย
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาใน
การติดตามผล และแนะน าอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละพื้นที่จะมีการรับ
เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปปฏิบัติ 

2. การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าการเกษตรอินทรีย์ในสถานที่จริง 
เช่น ในสวนเกษตรอินทรีย์ฯ มทส. สามารถท าให้เกษตรกรมองเห็นภาพได้
อย่างชัดเจน และเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับเกษตรกรโดยตรงได้มากกว่า
การรับรู้โดยวิธีอื่น 
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