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บทที่ 1
สภาพทั่วไปของพื้นที่

จังหวัดสุรินทรมีพื้นที่ทั้งหมด 5,077,535 ไร  แตมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกขาว
ประมาณ 2,511,904 ไร หรือรอยละ 49.47 ของพื้นที่จังหวัดฯ  สําหรับปการเพาะปลูก 2545/46  
ทางจังหวัดไดริเร่ิมสงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105  เพื่อมุงสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย  
โดยปลกูในเนือ้ทีป่ระมาณ 105,000 ไร  เปนพืน้ทีน่าํรอง  และปลกูระบบขาวปลอดสารพษิ  สวนปการเพาะปลกู
2546/47 ไดมกีารขยายผลโดยปลกูเปนขาวปลอดสารพษิในเนือ้ทีป่ระมาณ 123,652 ไร  และปลกูขาวอนิทรยี 
ในเนื้อที่ประมาณ 91,850 ไร (ตารางที่ 2, รูปที่ 1 และ 2)

ลักษณะชั้นความเหมาะสมของดินในจังหวัดสุรินทร

1. พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดเล็กนอยท่ีดินมคีวามอุดมสมบูรณต่ํา
ชั้นความเหมาะสม 2n  (กลุมชุดดินที่ 1, 4, 5, 6, 7, 6/17, 16)

ลักษณะและสมบัติดิน
เปนกลุมดินเหนียวสีเทาลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขาง

ราบเรียบ ดินบนเปนดินเหนียวสีน้ําตาลหรือสีเทา ดินลางเปนดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง
หรือสีแดงของศิลาแลงออน การระบายน้ําของดินเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา
(บางพื้นที่มีความอุดมสมบูรณของดินปานกลาง) ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนดางเล็กนอยและ
มีน้ําทวมขังในฤดูฝน

ปญหาการใชประโยชนท่ีดิน
ดินมีโครงสรางแนนทึบ เมื่อหนาดินแหงจะแข็งไถพรวนยาก ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา

บางพื้นที่ขาดแคลนน้ํานาน เนื่องจากสภาพพื้นที่คอนขางสูง มีน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับ
พืชที่ไมชอบน้ํา

แนวทางการจัดการ
การปลกูขาว ไถพรวนดนิในขณะทีด่นิมคีวามชืน้ทีเ่หมาะสมและทีร่ะดบัความลกึแตกตางกนัไป

ในแตละป เพือ่ปองกนัการเกดิชัน้ดานแขง็ใตช้ันไถพรวน ปรับปรงุดนิดวยอินทรยีวตัถุ เชน ไถกลบตอซงั
อัตรา 1-2 ตัน/ไร ปลอยไว 3-4 สัปดาห หรือหวานเมล็ดพันธุพืชปุยสด โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย
อัตรา 4-6 กิโลกรัม/ไร ไถกลบเมื่ออายุ   50-70 วัน ปลอยไว 1-2 สัปดาห แลวปลูกขาว รวมกับการใสปุย
สูตร 16-20-0 และปุยแตงหนาหลังปกดาํ 35-45 วนั พฒันาแหลงน้าํชลประทานไวใชในชวงทีข่าวขาดน้าํ
หรือใชทํานาครั้งที่ 2 ปลูกพืชไร พืชผักหรือพืชตระกูลถ่ัวหลังเกี่ยวขาว
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2. พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางที่มีเนื้อดินเปน
ดินรวนปนทราย  ชั้นความเหมาะสม 3s  (กลุมชุดดินที่ 17, 17/22, 18, 22, 59)

ลักษณะและสมบัติดิน
กลุมดินรวนลึกมากสีเทาที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ

ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทรายสีน้ําตาลหรือสีเทา ดินลางมีเนื้อดินเปน
ดนิรวนเหนยีวปนทรายหรอืดนิรวนปนดนิเหนยีวสีเทา มจีดุประสนี้าํตาล สีเหลืองหรือสีแดงของศลิาแลงออน
การระบายน้ําของดินเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนดางเล็กนอยและมีน้ําทวมขังในฤดูฝน

ปญหาการใชประโยชนท่ีดิน
ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา บางพื้นที่มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายและขาดแคลนน้ํานาน

มีน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายใหกับพืชที่ไมชอบน้ํา
แนวทางการจัดการ
การปลกูขาว ปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ เชน ไถกลบตอซังอัตรา 1-2 ตัน/ไร ปลอยทิ้งไว

3-4 สัปดาห หรือหวานเมล็ดพันธุพืชปุยสด โสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดียอัตรา 4-6 กิโลกรัม/ไร ไถกลบ
เมือ่อาย ุ 50-70 วนั ปลอยไว 1-2 สัปดาห แลวปลูกขาว รวมกบัการใชปุยสูตร 16-16-8 และใสปุยแตงหนา
หลังปกดํา 35-45 วัน ในพื้นที่ที่มีความลาดชันเล็กนอย ควรมีการปรับรูปแปลงนาเพื่อใหมีสภาพพื้นที่
ราบเรียบ สามารถกักเก็บน้ําไดตลอดทั้งแปลงปลูก พัฒนาแหลงน้ําชลประทานไวใชในชวงที่ขาวขาดน้ํา
หรือใชทํานาครั้งที่ 2 ปลูกพืชไร พืชผักหรือพืชตระกูลถ่ัวหลังเก็บเกี่ยวขาว

3. พื้นท่ีท่ีไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงที่มีเนื้อดินเปนดินทรายและ
ขาวขาดแคลนน้ํารุนแรง  ชั้นความเหมาะสม 4sm  (กลุมชุดดินที่ 24)

ลักษณะและสมบัติดิน
กลุมดนิทรายลึกมากสเีทาทีเ่กดิจากตะกอนลาํน้าํของตะกอนเนือ้หยาบ มสีภาพพืน้ทีร่าบเรยีบ

ถึงคอนขางราบเรียบ บางพื้นที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีเนื้อดินเปนทรายหรือ
ดินทรายปนดินรวนหนามากกวา 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินบนมีเนื้อดินเปนดินทรายหรือดินทราย
ปนดินรวนสีน้ําตาลหรือสีเทา ดินลางมีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลหรือ
สีเหลือง และอาจพบดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทรายลึกมากกวา 50 เซนติเมตรจากผิวดิน
การระบายน้ําของดินคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลางและ
มีน้ําทวมขังในฤดูฝน

ปญหาการใชประโยชนท่ีดิน
มีเนื้อดินเปนดินทราย ทําใหมีความสามารถในการอุมน้ําและดูดซับธาตุอาหารต่ํามาก

ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ปลูกขาวขาดแคลนน้ํานานและเสี่ยงตอการปลูกขาวแลวไมไดผลผลิต
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ถาอยูในเขตชลประทานหลังฤดูปลูกขาว สามารถใชปลูกพืชไร พืชผักหรือพืชตระกูลถ่ัวได แตไมคอย
เหมาะสมที่จะดัดแปลงพื้นที่ไปปลูกพืชไร พืชผักหรือไมผลอยางถาวร เนื่องจากขาดแคลนน้ํานานและ
เกิดการพังทลายของสันแปลงปลูกไดงาย ในฤดูฝนมีน้ําขัง ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา

แนวทางการจัดการ
ปลูกขาว ปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ เชน ไถกลบตอซัง อัตรา 1-2 ตัน/ไร ปลอยไว 3-4

สัปดาห หรือหวานเมล็ดพันธุพืชปุยสด โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย อัตรา 6-8 กิโลกรัม/ไร ไถกลบ
เมื่ออายุ 50-70 วัน ปลอยไว 1-2 สัปดาห แลวปลูกขาว เพื่อชวยเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ํา
ดูดซับและเพิ่มธาตุอาหารใหกับพืชที่ปลูก รวมกับการใชปุยสูตร 16-16-8 และใสปุยแตงหนาหลังปกดํา
35-45 วัน ในพื้นที่ที่มีความลาดชันเล็กนอย ควรมีการปรับรูปแปลงนา เพื่อใหมีสภาพพื้นที่ราบเรียบ
สามารถกักเก็บน้ําไดสม่ําเสมอตลอดทั้งแปลงปลูกขาว พัฒนาแหลงน้ําชลประทานไวใชในชวงที่
ขาวขาดน้ําหรือใชปลูกพืชไร พืชผักหรือพืชตระกูลถ่ัวหลังเก็บเกี่ยวขาว

4. เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางที่มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
และขาวขาดแคลนน้ําปานกลาง  ชั้นความเหมาะสม 3sm  (กลุมชุดดินที่ 21)

ลักษณะและสมบัติดิน
กลุมดินรวนลึกมากที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําบนบริเวณสองฝงริมแมน้ํา  

มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงราบเรียบ ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนสีน้ําตาล
ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวนสีน้ําตาลปนเทา
หรือสีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาล สีเทาหรือสีแดง การระบายน้ําของดินคอนขางเลวถึงดีปานกลาง
ความอุดมสมบูรณของดินปานกลาง ปฏิกิริยาดนิเปนกรดจัดถึงเปนกลางและมีน้ําทวมขังในฤดูฝน

ปญหาการใชประโยชนท่ีดิน
ดนิปนทราย มกีารระบายน้าํของดนิคอนขางเลวถงึดปีานกลาง ปลูกขาวมกัจะขาดแคลนน้าํนาน

และมีน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา ในปที่มีฝนตกชุก มักมีน้ําไหลบาทวมขัง
ทําความเสียหายกับพืชที่ปลูก

แนวทางการจัดการ
การปลูกขาว เลือกระยะเวลาเพาะปลูกใหเหมาะสมกับฤดูกาล และทําคันนาใหสูง พรอม

ปรับสภาพพื้นที่ใหราบเรียบ เพื่อชวยกักเก็บน้ําใหมาก สม่ําเสมอและเพียงพอตลอดฤดูปลูก ปรับปรุงดนิ
ดวยอินทรยีวตัถุ เชน ไถกลบตอซงัอตัรา 1-2 ตนั/ไร ปลอยไว 3-4 สัปดาห หรือหวานเมลด็พนัธุพชืปุยสด
โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดียอัตรา 6-8 กิโลกรัม/ไร ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลอยไว 1-2 สัปดาห
แลวปลูกขาว รวมกับการใสปุยสูตร 16-16-8 และใสปุยแตงหนาหลังปกดํา 35-45 วัน มีระบบการใหน้ํา
ไวใชในชวงที่ขาวขาดน้ํา หรือทํานาครั้งที่ 2 ปลูกพืชไร พืชผักหรือพืชตระกูลถ่ัวหลังเก็บเกี่ยวขาว
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5. พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางที่มีเกลือในดินสูง
ชั้นความเหมาะสม 3x  (กลุมชุดดินที่ 20)

ลักษณะและสมบัติดิน
กลุมดินรวนหรือดินเหนียวลึกมากที่มีเกลือสะสมอยูในดินสูง มีสภาพพื้นที่ราบเรียบ

ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทรายสีน้ําตาลปนเทา ดินลางมีเนื้อดินเปน
ดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาล หรือสีแดง มีช้ันดานแข็ง
ที่สะสมเกลือสูง ฤดูแลงหนาดินแหงจะพบคราบเกลืออยูบนผิวดินมาก ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา
ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางปานกลาง มีน้ําทวมขังในฤดูฝน

ปญหาการใชประโยชนท่ีดิน
ดินเค็มและมักพบชั้นดานแข็งที่มีเกลือสะสมสูงในดินลาง ถาใชปลูกขาว เมื่อขาดแคลนน้ํา

จะทําใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงจากความเค็มของดิน เกิดการเหี่ยวเฉาและตายอยางรวดเร็ว
ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ในฤดูฝนมีน้ําทวมขัง ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา ไมเหมาะสม
ตอการปลกูพชืไร พชืผัก หรือไมผล มคีราบเกลอืสะสมบรเิวณผวิดนิ คณุภาพน้าํเปนน้าํเคม็ และมกัขาดแคลน
แหลงน้ําจืด

แนวทางการจัดการ
ปลูกขาว เลือกพันธุขาวที่ทนเค็มมาใชปลูก ปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ ไถกลบตอซัง

อัตรา 1-2 ตัน/ไร ปลอยไว 3-4 สัปดาห หรือหวานเมล็ดพันธุพืชปุยสด โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย
อัตรา 6-8 กิโลกรัม/ไร ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลอยทิ้งไว 1-2 สัปดาห แลวปลูกขาว ใชตนกลาที่มี
อายุ 30-35 วัน (อาจถึง 45 วัน) จํานวน 5-8 ตน/จับ หางกัน 20x20 เซนติเมตร รวมกับปุยสูตร 16-16-8
พฒันาแหลงน้าํชลประทาน และระบบการใหน้าํในแปลงปลกูพชื หลังฤดปูลูกควรมวีสัดคุลุมดนิ มกีารขงัน้าํ
และลางเอาเกลืออกไปกอนปลูกขาว

6.  ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงที่เปนดินตื้น (กลุมชุดดินที่ 25)
ลักษณะและสมบัติดิน
กลุมดนิตืน้หรือต้ืนมากสเีทาทีเ่กดิจากตะกอนลาํน้าํ หรือถูกเคลือ่นยายมาทบัถมบนชัน้ลูกรัง

หรือกอนกรวด มสีภาพพืน้ทีร่าบเรยีบถึงคอนขางราบเรยีบ ดนิบนมเีนือ้ดนิเปนดนิรวนปนทรายสนี้าํตาล
หรือสีเทา ดนิลางมเีนือ้ดนิเปนดนิรวนเหนยีวปนลกูรังหรือดนิเหนยีวปนลกูรังมากสเีทา มจีดุประสเีหลือง
สีน้าํตาลหรอืสีแดงของศลิาแลงออน พบชัน้ดนิทีม่ลูีกรังหรือกอนกรวดปนในปรมิาณมากกวา 35 เปอรเซน็ต
โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน การระบายน้ําของดินคอนขางเลวถึงเลว
ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดปานกลางและมีน้ําทวมขังในฤดูฝน
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ปญหาการใชประโยชนท่ีดิน
ดินตื้นที่มีกอนกรวดหรือลูกรังปริมาณมากภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ทําให

เปนอปุสรรคตอการไถพรวนและการชอนไชของรากพชื ขาดแคลนน้าํนาน ความอดุมสมบรูณของดนิต่าํ
ไมเหมาะสมที่จะดัดแปลงพื้นที่เพื่อใชปลูกพืชไร พืชผักหรือไมผลอยาถาวร เนื่องจากมีช้ันลูกรังหรือ
กอนกรวดตื้น และเปนชั้นหนา   มีน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําใหเสียคาใชจายสงูในการดัดแปลงพื้นที่และ
ปรับปรุงดิน

แนวทางการจัดการ
การปลูกขาว เลือกพื้นที่เพาะปลูกที่มีหนาดินหนามากกวา 25 เซนติเมตร ปรับปรุงดินดวย

อินทรยีวตัถุ เชน ไถกลบตอซงั อัตรา 1-2 ตนั/ไร ปลอยทิง้ไว 3-4 สัปดาห หรือหวานเมลด็พนัธุพชืปุยสด
โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดียอัตรา 6-8 กิโลกรัม/ไร ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลอยไว 1-2 สัปดาห
แลวปลูกขาว รวมกับการใชปุยสูตร 16-16-8 และใสปุยแตงหนาหลังปกดํา 35-40 วัน พัฒนาแหลงน้ํา
และระบบการใหน้ําไวใชในชวงที่ขาวขาดน้ําหรือใชทํานาครั้งที่ 2 ปลูกพืชไร พืชผักหรือพืชตระกูลถ่ัว
หลังเก็บเกี่ยวขาว

7. พื้นท่ีท่ีไมเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงมากที่ดินมีการระบายน้ําดีถึงดีปาน
กลาง ไมสามารถเกบ็น้ําได (กลุมชุดดินที่ 28, 41C, 40B, 40B/41B, 40B/49B, 41B, 49B, 56B, 33, 35,
35/49, 38, 40, 40/41, 40/49, 40/60, 41, 49, 49/56, 56, 40/40B, 40C, 40C/40D/RL, 40C/RL, 40D/RL,
40E/RL, 44B/RL, 44C, 44C/RL, 44D/RL, 44E/RL, 45, 46B/RL, 46C/RL, 46D/RL, 56C, 56C/RL, 62)

กลุมชดุดนิทีม่กีารระบายน้าํของดนิดถึีงดปีานกลาง มเีนือ้ดนิเปนดนิเหนยีว ดนิรวนปนดนิเหนยีว
ดินรวนปนทราย ดินทราย ดินลึก ดินลึกปานกลาง ดินตื้น พื้นที่หินโผลและพื้นที่ลาดชันเชิงซอน
มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร พืชผัก ไมผลและไมยืนตน

8. พื้นท่ีไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงที่ขาวขาดแคลนน้ํารุนแรงและ
มีการทําคันดินกักเก็บน้ํา  (กลุมชุดดินที่ 17hi, 35b, 56b)

กลุมชุดดินที่มีการระบายน้ําของดินดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย
ลึกมาก ลึกปานกลาง มีการทําคันดินกักเก็บน้ําและปรับพื้นที่ใหราบเรียบสําหรับปลูกขาว เพื่อใหมี
การกกัเกบ็น้าํไดสม่าํเสมอในแปลงปลกู การปลกูขาวมกัขาดแคลนน้าํนานในบางชวงเวลาการเจรญิเตบิโต
และดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชที่ไมชอบน้ําขัง เนื่องจากมีน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน

ลักษณะและสมบตัดินิโดยทัว่ไปเหมอืนขอ 7 แตมกีารปรบัพืน้ทีแ่ละทาํคนัน้าํ สําหรับกกัเกบ็น้าํ
เพื่อปลูกขาว
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9. พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดเล็กนอยท่ีดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา
มีบางพืน้ท่ีไมเหมาะสมสาํหรบัปลกูขาว มีขอจํากดัรนุแรงมากทีด่นิมกีารระบายน้าํด ี ไมสามารถกกัเก็บน้าํได
ชั้นความเหมาะสม 2n/5d  (กลุมชุดดินที่ 4/38, 17/40, 18/40, 22/40)

ดูรายละเอียดในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจาํกัดปานกลางที่มี
เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย (ขอที่ 2) และพื้นที่ที่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกขาว เนื่องจากมีขอจํากัด
รุนแรงมากที่ดินมีการระบายน้ําดี ไมสามารถเก็บน้ําได (ขอที่ 7)

10. พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางที่มีเนื้อดินเปน
ดนิรวนปนทราย บางพืน้ท่ีไมคอยเหมาะสมสาํหรบัปลกูขาว มีขอจํากัดรนุแรงทีข่าวขาดแคลนน้าํรนุแรง
ชั้นความเหมาะสม 3s/4sm  (กลุมชุดดินที่ 17/35b, 17/40b, 22/40b)

ดูรายละเอียดในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางที่มี
เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย (ขอที่ 2) และพื้นที่ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงที่
ขาวขาดแคลนน้ํารุนแรง (ขอที่ 8)

11. พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางที่มีเนื้อดินเปน
ดินรวนปนทราย บางพื้นท่ีไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงที่เปนดินตื้น
ชั้นความเหมาะสม 3s/4g  (กลุมชุดดินที่ 17/25, 22/25)

ดูรายละเอียดในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางที่มี
เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย (ขอที่ 2) และไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงที่เปน
ดินตื้น (ขอที่ 6)

12. พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางที่มีเนื้อดินเปน
ดินรวนปนทราย บางพื้นท่ีไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงที่มีเนื้อดินเปนดินทราย
และขาวขาดแคลนน้ํารุนแรง  ชั้นความเหมาะสม 3s/4sm  (กลุมชุดดินที่ 22/24)

ดูรายละเอียดในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลกูขาว มีขอจํากัดปานกลางที่มี
เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย (ขอที่ 2) และพื้นที่ที่ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงที่มี
เนื้อดินเปนดินทรายและขาวขาดแคลนน้ํารุนแรง (ขอที่ 3)

13. พื้นท่ีท่ีไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงที่ขาวขาดแคลนน้ํารุนแรง
บางพื้นท่ีไมเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงมากที่ดินมีการระบายน้ําดี ไมสามารถเก็บน้ําได
(กลุมชุดดินที่ 35/35b, 40b/56, 56/56b, 56b, 40/40b, 40b, 40b/41b, 40b/48b, 41/41b, 41b, 46b, 46/46b)
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ดูรายละเอียดในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดปานกลางที่มี
เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย (ขอที่ 2) และและพื้นที่ที่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกขาว เนื่องจากมีขอจํากัด
รุนแรงมากที่ดินมีการระบายน้ําดี ไมสามารถเก็บน้ําได (ขอที่ 7)

14. พื้นท่ีบอลูกรัง (BP) พื้นท่ีอยูอาศัย วัดและโรงเรียน (U) และแหลงน้ํา (W)

ตารางที่ 1 ความเหมาะสมของทรัพยากรดินสําหรับปลูกขาวจังหวัดสุรินทร

กลุมชุดดิน ชั้นความเหมาะสม ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกขาว
1, 4, 5, 6, 7, 6/17, 16 2n เหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดเล็กนอยที่ดินมี

ความอุดมสมบูรณตํ่า
17, 17/22, 18, 22, 59 3s เหมาะสมปานกลางสาํหรบัปลกูขาว มขีอจาํกดัปานกลาง

ที่มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
24 4sm ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรง

ที่มีเนื้อดินเปนดินทรายและขาวขาดแคลนน้ํารุนแรง
21 3sm เหมาะสมปานกลางสาํหรบัปลกูขาว มขีอจาํกดัปานกลาง

ที่มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายและขาวขาดแคลนน้ํา
ปานกลาง

20 3x เหมาะสมปานกลางสาํหรบัปลกูขาว มขีอจาํกดัปานกลาง
ที่มีเกลือในดินสูง

25 4g ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงที่
เปนดินตื้น

17hi, 35b, 56b 4m ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงที่
ขาวขาดแคลนน้ํารุนแรงและมีการทําคันดินกักเก็บน้ํา

28, 41C, 40B, 40B/41B, 40B/49B,
41B, 49B, 56B, 33, 35, 35/49, 38,
40, 40/41, 40/49, 40/60, 41, 49,
49/56, 56, 40/40B, 40C,
40C/40D/RL, 40C/RL, 40D/RL,
40E/RL, 44B/RL, 44C, 44C/RL,
44D/RL, 44E/RL, 46, 46B/RL,
46C/RL, 48D/RL, 56C, 56C/RL,
62

5d ไมเหมาะสมสําหรับปลูกขาว เนื่องจากมีขอจํากัด
รนุแรงมากทีด่นิมกีารระบายน้าํด ีไมสามารถเกบ็น้าํได
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กลุมชุดดิน ชั้นความเหมาะสม ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกขาว
4/38, 17/40, 18/40, 22/40 2n/5d เหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดเล็กนอยที่ดินมี

ความอุดมสมบูรณตํ่า มีบางพื้นที่ไมเหมาะสมสําหรับ
ปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงมากที่ดินมีการระบายน้ําดี
ไมสามารถกักเก็บน้ําได

17/35b, 17/40b, 22/40b 3s/4m เหมาะสมปานกลางสาํหรบัปลกูขาว มขีอจาํกดัปานกลาง
ที่มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย บางพื้นที่ไมคอย
เหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงที่ขาว
ขาดแคลนน้ํารุนแรง

17/25, 22/25 3s/4g เหมาะสมปานกลางสาํหรบัปลกูขาว มขีอจาํกดัปานกลาง
ทีม่เีนือ้ดนิเปนดนิรวนปนทราย บางพืน้ทีไ่มคอยเหมาะสม
สําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงที่เปนดินตื้น

22/24 3s/4sm เหมาะสมปานกลางสาํหรบัปลกูขาว มขีอจาํกดัปานกลาง
ที่มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย บางพื้นที่ไมคอย
เหมาะสมสาํหรบัปลกูขาว มขีอจาํกดัรนุแรงทีม่เีนือ้ดนิ
เปนดินทรายและขาวขาดแคลนน้ํารุนแรง

35/35b, 40b/56b, 56/56b, 46b,
40/40b, 40b, 40b/41b, 40b/48b,
41/41b, 41b, 46b, 46/46b

5d/4m ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงที่
ขาวขาดแคลนน้ํารุนแรง บางพื้นที่ไมเหมาะสม
สําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดรุนแรงมากที่ดินมีการ
ระบายน้ําดี ไมสามารถเก็บน้ําได

BP - พ้ืนที่บอลูกรัง
U - พ้ืนที่อยูอาศัย วัดและโรงเรียน
W - แหลงน้ํา

ที่มา : สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน

ตารางที่ 2 เปรียบเทยีบพืน้ท่ีปลูกขาวขาวดอกมะล ิ105  ในจงัหวดัสริุนทรท่ีมุงสูมาตรฐานระบบเกษตรอนิทรยี

ปการเพาะปลูก ขาวขาวดอกมะลิ 105
อินทรีย (ไร)

ขาวขาวดอกมะลิ 105
ปลอดสารพิษ (ไร)

รวม
(ไร)

2545/46
2546/47

-
91,850

105,000
123,652

105,000
215,502

ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร







บทที่ 2
การผลิตขาวเพื่อมุงสูมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย

เกษตรอินทรียเกิดมาพรอมกับวิวัฒนาการของมนุษยชาติ  ตั้งแตสมัยเร่ิมแรกที่มนุษยรูจักวิธี 
การเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเมื่อประมาณ 10,000 ปมาแลว  โดยอาศัยหลักการพึ่งพิงธรรมชาติและ
หมุนเวียนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด  แตเกษตรอินทรียสมัยใหม
โดยอาศยัหลักวทิยาศาสตรเขามาชวย  เร่ิมตนครัง้แรกในทวปียโุรปเมือ่ป 2479  โดยเซอรอัลเบริต  โฮเวริด  
ไดเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรอินทรียในหนังสือเร่ืองคัมภีรการเกษตร (An Agricultural Testament) 
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2483  โดยกลาวถึงหลักทําเกษตรอินทรียไว 7 ประการ  คือ

1. สุขภาพที่ดีเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
2. สุขภาพที่ดีตองใชไดกับทั้งดิน  พืช  สัตว  และมนุษย  ซ่ึงจะมีความสัมพันธตอกันอยาง

หลีกเลี่ยงไมได
3. ความออนแอที่เกิดขึ้นกับหวงโซอาหารแรกคือ  ดิน  จะสงผลกระทบตอหวงโซอาหารที่อยู

ลําดับสูงขึ้นไปตามลําดับจนถึงมนุษยซ่ึงอยูบนสุด
4. การระบาดของโรคแมลงตอพืชและสัตวในระบบการเกษตรสมัยใหม  คือปญหาในหวงโซ

อาหารที่สองและสาม
5. ปญหาสุขภาพของมนุษยเปนผลมาจากหวงโซอาหารที่สองและสาม
6. สุขภาพที่ไมดีของพืช  สัตว  และมนุษย เปนผลตอเนื่องมาจากสขุภาพที่ไมดีของดิน
7. การยอมรับกฎและบทบาทของธรรมชาติโดยสํานึกถึงปญหาที่เกิดขึ้นจะทําใหเกิดการ 

ปรับเปลีย่นการพฒันาใหถูกตองโดยไมยาก  ทัง้นีจ้ะตองไมกระทําการใดๆ ทีเ่ปนการรบกวน
ตอกระบวนการสะสมธาตุอาหารในดินที่ดําเนินการโดยจุลินทรียในดิน

การผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย  ในจังหวัดสุรินทร  มี  2  ระบบคือ
1. ระบบเกษตรอินทรีย  หมายถึง  ระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม  รักษาสมดุลของ

ธรรมชาต ิ  และความหลากหลายทางชวีภาพ  โดยมรีะบบการจดัการนเิวศนวทิยาทีค่ลายคลงึกบัธรรมชาต ิ 
และหลกีเลีย่งการใชสารสงัเคราะหไมวาจะเปนปุยเคม ี  สารเคมกีาํจดัศตัรูพชืและฮอรโมนตางๆ  ตลอดจน
ไมใชพืชและสัตวที่เกิดจากการตัดตอพันธุกรรมที่อาจกอใหเกิดมลพิษในสภาพแวดลอมในการใช
อินทรยีวตัถุ  เชน  ปุยคอก  ปุยหมกั  ปุยพชืสด  และปุยชีวภาพ  ในการปรบัปรงุบาํรุงดนิใหมคีวามอดุมสมบรูณ
เพื่อใหตนพืชมีความแข็งแรงสามารถตานทางโรคและแมลงไดดวยตนเอง  รวมถึงการนําเอาภูมิปญญา
ชาวบานมาใชประโยชนดวย  ผลผลิตที่ไดจะปลอดภยัจากอันตรายของสารพิษตกคาง  ทําใหปลอดภัย
ทั้งผูผลิต  ผูบริโภค  และไมทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงอีกดวย (กรมวิชาการเกษตร)
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2. ระบบปลอดสารพิษ  หมายถึง  พืชที่มีระบบการผลิตที่มีการใชสารเคมีในการปองกัน 
และปราบศัตรูพืช  รวมทั้งปุยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต  ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดยังมีสารพิษตกคางไมเกิน
ปริมาณที่กําหนดไวเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ 163  
พ.ศ. 2498 (กรมวิชาการเกษตร)

การผลติขาวอนิทรยี  เปนระบบการผลติทางการเกษตรทีเ่นนเรือ่งของธรรมชาตเิปนสาํคญั  ไดแก  
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  การฟนฟูความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ  การรักษาสมดุลธรรมชาติ  
และการใชประโยชนจากธรรมชาติ  เพื่อการผลิตอยางยั่งยืน  เชน  ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน  
โดยการปลูกพชืหมนุเวยีน  การใชปุยอินทรยีและวสัดอิุนทรยีในไรนา  หรือจากแหลงอืน่  ควบคมุโรคแมลง
และสัตวศัตรูขาวโดยวิธีผสมผสานที่ไมใชสารเคมี  การเลือกใชพันธุขาวที่เหมาะสมมีความตานทาน
โดยธรรมชาติ  รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ  การจัดการพืช  ดิน  และน้ํา  ใหถูกตองเหมาะสมกับ
ความตองการของตนขาว  เพื่อทําใหตนขาวเจริญเติบโตไดดี  มีความสมบูรณแข็งแรงตามธรรมชาติ  
การจัดการสภาพแวดลอมไมใหเหมาะสมตอการระบาดของโรค  แมลง  และสัตวศัตรูขาว  เปนตน   
การปฏิบัติเชนนี้ก็สามารถเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้นและเปนการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกดวย

การผลิตขาวอินทรียในพื้นท่ีท่ีศึกษา  เกษตรกรใชพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 หรือที่เรียกวา 
“ขาวหอมมะลิสุรินทร”  ซ่ึงเปนพันธุขาวที่เหมาะสําหรับปลูกเปนขาวอินทรียเพราะเปนพันธุที่ตองการ
ธาตุอาหารในดินต่ํา  ซ่ึงใชแตปุยอินทรียก็เพียงพอ

ขอดีของพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105
1. มีกล่ินหอม  เมล็ดออนนุมเมื่อนํามาหุงตม
2. ทนตอสภาพแลง  ทนตอดินเปรี้ยวและดินเค็ม
3. คุณภาพการขัดสีดี  เมล็ดขาวสารใส  แข็ง  มีทองไขนอย
4. นวดงาย  เนื่องจากเมล็ดหลุดรวงจากรวงไดงาย
5. เปนที่ตองการของตลาด  ขายไดราคาดี

การใชผลิตภัณฑทางการเกษตรของกรมพัฒนาท่ีดินในการผลิตขาวอินทรีย
1. กําจัดวัชพืช

สารกําจัดวัชพืชจากสารเรง พด.5
ขาวนาป (พื้นท่ีเกษตรน้ําฝน)  :  (ไมเผาฟาง)  ฉีดพนวัชพืชในแปลงนาดวย 
สารกาํจดัวชัพชืเจอืจาง  1 : 5  จาํนวน  60  ลิตรตอไร (กอนไถกลบเตรยีมดนิ  1  วนั)
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2. เตรียมดิน
ปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด.2

ขาวนาปรงั (พืน้ท่ีชลประทาน)  :  (ไมเผาฟาง)  ปลอยน้าํแชตอซงัขาวพรอมกบั
ปุยอินทรยีน้าํ  5  ลิตรตอไร  ปลอยใหยอยสลาย  15  วนั  แลวไถกลบเตรยีมดนิ

พืชปุยสด
ขาวนาป  :  ปลูกโสนอฟัริกนัหรือพชืตระกลูถ่ัวทีเ่หมาะสม  พรอมฉดีปุยอินทรยีน้าํ
จากสารเรง  พด.2  อัตรา 1 : 500  จาํนวน  60  ลิตรตอไร  ทกุ  20  วนั  เมือ่พชืปุยสด
มีอายุได  50  วัน  จึงไถเตรียมดิน (ปลอยใหยอยสลาย เปนเวลา  15  วัน)

3. เตรียมเมล็ดพันธุ
ปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด.2

แชเมล็ดขาวดวยปุยอินทรียน้ํา  อัตราเจือจาง 1 : 1,000  เปนเวลา 12 ช่ัวโมง  
หรือ 1 คืน  จากนั้นหุมดวยผาขาวบางเพื่อรักษาความชื้นเปนเวลา  24  ช่ัวโมง  
แลวจึงนําไปหวานลงในแปลงนาตอไป

4. การปลูกและดูแลการเจริญเติบโต
ปุยอินทรียน้ําจากสารเรง พด.2

ฉดีพนดวยปุยอินทรยีน้าํ  อัตราเจอืจาง 1 : 500  จาํนวน  60  ลิตรตอไร  หรือใส
ลงในนาขาวโดยตรงในชวงขาวกําลังเจริญเติบโตและชวงขาวตั้งทอง

สารปองกันแมลงศัตรูพืชจากสารเรง พด.7
ฉีดพนสารปองกันแมลงศัตรูพืชจากสมุนไพรเพื่อไลแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะ 
ในชวงระยะการเจริญเติบโตของขาว  โดยใชอัตราเจือจาง  1 : 500  จํานวน  
60  ลิตรตอไร  โดยฉีดทุกๆ 3 วัน  ติดตอกัน 3 คร้ัง



บทที่ 3
การผลิตขาวอินทรียในพื้นที่นํารอง

การผลิตขาวอินทรียในพื้นที่นํารองจังหวัดสุรินทรโดยใชพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่มี
ลักษณะจําเพาะในกระบวนการผลิต  ในขณะเดียวกันกิจกรรมการผลิตขาวอินทรียจะมีความเกื้อหนุน
กบัคณุภาพส่ิงแวดลอมในแหลงผลิต  ในทีน่ีจ้ะนาํเสนอการใชปจจยัการผลิตทีเ่กีย่วของ  ทัง้นีจ้ะเปนการให
ขอมูลทั้งการทําเกษตรอินทรีย  เกษตรปลอดสารพิษ  และเกษตรเคมี  รวมถึงการแสดงการเปรียบเทียบ 
ผลิตภาพของการผลิตตอหนวยพื้นที่  ตลอดจนตนทุนและผลตอบแทนในการผลิต

รูปแบบการใชปจจัยการผลิตขาวอินทรีย
ในโครงการนํารองของจังหวัดฯ ไดมีการสงเสริมเพื่อมุงสูมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย   

โดยเริม่ปการเพาะปลกู 2545/46 ไดมเีกษตรกรเขารวมโครงการประมาณ  350  หมูบาน  มเีนือ้ทีเ่พาะปลกู
ประมาณ 105,000 ไร  โดยผลิตขาวปลอดสารพิษเพียงระบบเดียว  สวนปการเพาะปลูก 2546/47  
ไดมีการขยายผลทําเปนระบบเกษตรอินทรียโดยมีเกษตรกรเขารวมโครงการประมาณ 825 หมูบาน   
แยกเปน ระบบเกษตรอนิทรยี มเีนือ้ทีเ่พาะปลกูประมาณ 91,850 ไร และ ระบบเกษตรปลอดสารพษิ  
มเีนือ้ทีเ่พาะปลกูประมาณ 123,652 ไร (สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร)

การนําเสนอในสวนตอไปนี้จะนําเสนอการใชปจจัยการผลิตและรูปแบบการผลิต พรอมทั้ง
วิเคราะหเปรียบเทียบผลผลิตและตนทุนผลตอบแทนในระบบการผลิตตางๆ  ในปการเพาะปลูก 
2545/46 และ 2546/47

ปการเพาะปลูก 2545/46 ไดมีการผลิตขาวเพื่อมุงสูมาตรฐานระบบอินทรียมีเพียง 1 ระบบ   
โดยจะเปรียบเทียบกับเกษตรเคมี

เกษตรกรสวนใหญทาํนาเปนแบบนาหวาน  โดยทาํใน ระบบเกษตรปลอดสารพษิ  มกีารใชปุยอินทรยี
และสารอินทรีย  เทากับ 382.69 และ 0.19 บาทตอไร ตามลําดับ  สวนปุยเคมีและสารเคมีไมมีการใช 
ซ่ึงรวมตนทุนทั้งหมดเทากับ  1,707.78 บาทตอไร  ไดรับผลผลิต 341.47 กิโลกรัมตอไร  ขายไดราคา 
6.26 บาทตอกิโลกรัม  มูลคาผลผลิตเทากับ 2,138.04 บาทตอไร  ดังนั้นเกษตรกรมีรายไดสุทธิเทากับ 
430.26 บาทตอไร  สําหรับ ระบบเกษตรเคม ี เกษตรกรใชปุยเคมแีละสารเคมเีทากบั 237.41 และ 7.79 บาทตอไร  
ตามลําดับ  และมีการใชปุยอินทรียรวมดวยเทากับ 48.52 บาทตอไร  ซ่ึงรวมตนทุนทั้งหมดเทากับ 
1,474.81 บาทตอไร  ไดรับผลผลิตเทากับ 362.79 กิโลกรัมตอไร  ขายไดราคา 5.29 บาทตอกิโลกรัม   
มูลคาผลผลิตเทากับ 1,919.10 บาทตอไร  ดังนั้นเกษตรกรมีรายไดสุทธิเทากับ 444.29 บาทตอไร  
(ตารางที่ 3)



15

ปการเพาะปลูก 2546/47 ไดมีการผลิตขาวเพื่อมุงสูมาตรฐานระบบอินทรีย 2 ระบบ  คือ   
ระบบเกษตรอินทรียและระบบเกษตรปลอดสารพิษ  เปรียบเทียบกับ  เกษตรเคมี

เกษตรกรสวนใหญทาํนาเปนแบบนาหวาน  โดยทาํนาใน ระบบเกษตรอนิทรยี  มกีารใชปุยอินทรยี
และสารอินทรีย เทากับ 103.05 และ 46.47 บาทตอไร  ตามลําดับ  ซ่ึงรวมตนทุนทั้งหมดเทากับ  
1,315.88  บาทตอไร  ไดรับผลผลิต  412.05  กิโลกรัมตอไร  ขายไดราคา  7.96  บาทตอกิโลกรัม  มูลคา
ผลผลิตเทากับ  3,279.89  บาทตอไร  ดังนั้นเกษตรกรมีรายไดสุทธิเทากับ  1,964.01  บาทตอไร  สําหรับ
ระบบเกษตรปลอดสารพิษ  เกษตรกรใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียเทากับ  318.30  และ 50.00  บาทตอไร  
ตามลําดับ  ซ่ึงรวมตนทุนทั้งหมดเทากับ  1,489.28  บาทตอไร  ไดรับผลผลิต  375.19  กิโลกรัมตอไร  
ขายไดราคา  7.18  บาทตอกโิลกรัม  มลูคาผลผลิตเทากบั  2,693.88  บาทตอไร  ดงันัน้เกษตรกรมรีายไดสุทธิ
เทากับ  1,204.60  บาทตอไร  สวน ระบบเกษตรเคมี  เกษตรใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียเทากับ  438.80  
และ 38.02  บาทตอไร  ตามลําดับ  รวมตนทุนทั้งหมดเทากับ 1,668.61 บาทตอไร  ไดรับผลผลิต 370.96 
กิโลกรัมตอไร  ขายไดราคา 6.84 บาทตอกิโลกรัม  มูลคาผลผลิตเทากับ 2,537.38 บาทตอไร  ดังนั้น
เกษตรกรมีรายไดสุทธิเทากับ 868.77 บาทตอไร (ตารางที่  4)

สรุป
จากการศึกษาพบวาในปการเพาะปลูก 2546/47  ระบบเกษตรอินทรีย ไดรับผลผลิตสูงเทากับ 

412.05 กโิลกรัมตอไร  ซ่ึงสงูกวาทกุระบบการเพาะปลกูเปนเพราะพนัธุขาวขาวดอกมะล ิ 105 เปนพนัธุที่
ไวตอชวงแสง  มกีารตอบสนองตอปุยเคมตี่าํ  และมคีวามตองการธาตอุาหารต่าํถึงปานกลาง  ดงันัน้ปรมิาณ
ธาตุอาหารที่ตกคางอยูในดินและที่ไดจากการยอยสลายของการไถกลบตอซังก็เพียงพอตอความตองการ
ของขาว  ในกรณีที่มีการใสปุยเคมีเพิ่มทําใหเกิดการเสียสมดุลของปริมาณธาตุอาหารในดิน  ขาวจึง 
ไมสามารถดูดใชธาตุอาหารไดเต็มที่จึงทําใหไดรับผลผลิตต่ํากวาแปลงที่ไมใชปุยเคมี  สําหรับในสวน
ของเกษตรอนิทรยีมตีนทนุการผลติต่าํ  เฉลีย่เทากบั  1,315.88  บาทตอไร  ดงันัน้จะไดรายไดสุทธเิทากบั  
1,964.01  บาทตอไร  ซ่ึงสูงกวาทุกระบบการเพาะปลูก (ตารางที่ 5)  ฉะนั้นจากเหตุผลดังกลาวเกษตรกร
ควรเปลี่ยนระบบการเพาะปลูกจากเกษตรเคมีและปลอดสารพิษมาเปนระบบเกษตรอินทรียเพื่อความ
ปลอดภยัแกผูบริโภค  และเพือ่สนบัสนนุกระทรวงเกษตรและสหกรณทีไ่ดประกาศเปนปอาหารปลอดภยั  
ที่สําคัญที่สุดคือ  สนับสนุนวาระแหงชาติการใชปุยชีวภาพ
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ขอเสนอแนะ
1.  เนื่องจากการผลิตระบบเกษตรอินทรียยังเปนเรื่องใหม  จึงเห็นสมควรใหมีการจัดสัมมนา 

ดูงานใหกับเจาหนาที่ในทุกกระทรวงที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง  เพื่อสามารถนําไปอบรมและถายทอด
ความรูใหกบัเกษตรกรไดอยางถกูตอง  เร่ืองทีสํ่าคญัทีสุ่ดคอื  การใชปจจยัการผลติในระบบของเกษตรอนิทรยี
ตองใหเกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการใชปุยอินทรียและสารอินทรียในอัตราสวนที่ถูกตอง เพื่อเปนการ
ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

2.  ควรสงเสรมิใหเกดิตลาดขาวอนิทรยีภายในประเทศอยางเปนรูปธรรม  ควรมกีารประชาสมัพนัธ
และสรางกระแสการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดลอมใหแกผูบริโภค  เพื่อกอใหเกิดการตระหนักถึงความ
สําคัญและสรางจิตสํานึกที่ดี  พรอมทั้งควรสรางความเชื่อมั่นวาขาวหอมมะลิอินทรียที่บริโภคเปนของ
แทและสามารถหาชื้อไดจากแหลงจําหนายประจําที่เชื่อถือได
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ตารางที่ 3 ตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการปลูก..ขาวขาวดอกมะลิ 105  จังหวัดสุรินทร…
ปการเพาะปลูก 2545/46

รายการ เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรเคมี
ผลผลิต

ปริมาณ (กก./ไร)
ราคาผลผลิต (บาท/กก.)
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร)

341.47
6.26

2,138.04

362.79
5.29

1,919.10

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
1. คาแรงงาน

- เตรียมดิน
- ปลูก
- ใสปุย
- ปราบวัชพืช ศัตรูพืช และโรคพืช
- เก็บเกี่ยวผลผลิต

2. คาวัสดุ
- พันธุ
- ปุยอินทรีย
- สารอินทรีย
- ปุยเคมี
- สารเคมีปองกันและกําจัดวัชพืช ศัตรูพืชและโรคพืช
- น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน
- อื่นๆ ไดแก ฟางขาว ผาคลุม

รวมตนทุนทั้งสิ้น

1,132.12
125.47

22.78
186.86
174.31
622.70
575.66
126.02
382.69

0.19
                             -
                             -

66.76
                             -

1,707.78

977.74
218.86

25.41
33.79

138.73
560.95
497.07
175.26

48.52
0.00

237.41
7.79

28.09
0.00

1,474.81

รายไดสุทธิ (บาท/ไร) 430.26 444.29

ที่มา : คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546,
โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิเกษตรอินทรียเพื่อการสงออกของไทยในตลาดสหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ :  1/  ปุยอินทรียประกอบดวยปุยอินทรียน้ํา+ปุยชีวภาพ+ปุยคอก
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ตารางที่ 4 ตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการปลูก..ขาวขาวดอกมะลิ 105  จังหวัดสุรินทร…
ปการเพาะปลูก 2546/47

รายการ เกษตรอินทรีย เกษตร
ปลอดสารพิษ

เกษตรเคมี

ผลผลิต
ปริมาณ (กก.)
ราคาผลผลิต (บาท/กก.)
มูลคาผลผลิต (บาท/ไร)

412.05
7.96

3,279.89

375.19
7.18

2,693.88

370.96
6.84

2,537.38

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)
1. คาแรงงาน

- เตรียมดิน
- ปลูก
- ใสปุย
- ปราบวัชพืช ศัตรูพืช และโรคพืช
- เก็บเกี่ยวผลผลิต

2. คาวัสดุ
- พันธุ
- ปุยอินทรีย
- สารอินทรีย
- ปุยเคมี
- สารเคมปีองกนัและกาํจดัวัชพืช ศตัรพืูชและโรคพชื
- น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน

รวมตนทุนทั้งสิ้น

979.28
368.55

20.87
31.76
41.59

516.51
336.60
167.49
103.05

46.47
0.00

                         -
19.59

1,315.88

890.45
330.40

21.10
36.10
55.40

447.45
598.83
216.67

50.00
                         -

318.30
                         -

13.86
1,489.28

898.43
260.08

29.47
117.00

30.00
461.88
770.18
210.73

38.02
                         -

438.80
73.76

8.87
1,668.61

รายไดสุทธิ (บาท/ไร) 1,964.01 1,204.60 868.77
ที่มา : จากการสํารวจโดยสวนเศรษฐกิจที่ดิน สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

เดือนกันยายน 2547
หมายเหตุ :  1/  ปุยอินทรียประกอบดวยปุยอินทรียน้ํา+ปุยชีวภาพ+ปุยคอก
                 2/ เกษตรอินทรีย ปริมาณปุยอินทรียน้ํา 1 ลิตร ราคา 5.36 บาท/ลิตร
                                ปริมาณปุยน้ําชีวภาพ 2.90 ลิตร ราคา 10.00 บาท/ลิตร
                              ปริมาณปุยคอก 87.68 กิโลกรัม ราคา 0.45 บาท/กิโลกรัม
               3/ เกษตรปลอดสารพิษ ปริมาณปุยอินทรียน้ํา 0.45 ลิตร ราคา 10 บาท/ลิตร
                                    ปริมาณปุยเม็ดชีวภาพ 2.50 กิโลกรัม ราคา 7.80 บาท/กิโลกรัม
                                 ปริมาณปุยคอก 52.06 กิโลกรัม ราคา 0.50 บาท/กิโลกรัม
                                  ปริมาณปุยเคมี 40.95 กิโลกรัม ราคา 7.77 บาท/กิโลกรัม
              4/ เกษตรเคมี ปริมาณปุยคอก 77.44 กิโลกรัม ราคา 0.49 บาท/กิโลกรัม 
                                 ปริมาณปุยเคมี 51.13กิโลกรัม ราคา 8.58 บาท/กิโลกรัม
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ตารางที่ 5 เปรยีบเทยีบตนทนุและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิในการปลกู..ขาวขาวดอกมะล ิ105 จังหวดัสริุนทร…

ปการผลิต 2545/46 ปการผลิต 2546/47
รายการ เกษตร

ปลอดสารพิษ เกษตรเคมี เกษตรอินทรีย เกษตร
ปลอดสารพิษ เกษตรเคมี

ผลผลิต
ปริมาณ (กก.)
ราคาผลผลิต (บาท/กก.)

341.47
6.26

362.79
5.29

412.05
7.96

375.19
7.18

370.96
6.84

มูลคาผลผลิต (บาท/ไร) 2,138.04 1,919.10 3,279.89 2,693.88 2,537.38
ตนทุนการผลิต (บาท/ไร) 1,707.78 1,474.81 1,315.88 1,489.28 1,668.61

รายไดสุทธิ (บาท/ไร) 430.26 444.29 1,964.01 1,204.60 868.77

ที่มา : จากตารางที่ 3 และ 4

   
           รูปที ่3  เปรยีบเทยีบผลผลติขาวขาวดอกมะล ิ105 ของระบบการผลติตางๆ ในพืน้ทีน่าํรองจงัหวดัสริุนทร

0.00

412.05

341.47
375.19 362.79 370.96

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

ปรมิาณผลผลติ (กก.)

เกษตรอนิทรยี เกษตรปลอดสารพษิ เกษตรเคมี

ปการผลิต 2545/46 ปการผลิต 2546/47



เอกสารอางอิง

กรมพัฒนาที่ดิน. 2547. ผลิตภัณฑจุลินทรียทางการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน. กรุงเทพมหานคร.

กรมสงเสริมการเกษตร. 2535. การผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย. กรุงเทพเทพมหานคร.

กรมสงเสริมการเกษตร. 2546. เกษตรอินทรีย.  กรุงเทพมหานคร.

คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2546.  โครงการศึกษาการพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรียเพื่อการสงออกของไทยในตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา.  กรุงเทพมหานคร : 
รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

เบญจรัตน  อนันตพงษสุข  และคณะ. 2547. 9 ส่ิงมหัศจรรยของกรมพัฒนาที่ดิน  ป 2547. 
กรุงเทพมหานคร  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ.



ภาคผนวก



ภาคผนวกที่ 1

พืชท่ีผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 มุงสูมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย
ในพื้นที่นํารองจังหวัดสุรินทร  ปการเพาะปลูก 2546/47
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ตารางภาคผนวกที่ 1 พื้นที่การผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105   สูมาตรฐานเกษตรอินทรีย  ป 2546/47
จังหวัดสุรินทร

จํานวน เกษตรกรเขารวมโครงการลําดับที่ อําเภอ ตําบล หมูบาน ระบบเกษตรอินทรีย ระบบเกษตรปลอดสารพิษ
(ราย) (ไร) (ราย) (ไร)

1 สังขะ 2 15 305 2,463 247 2,771
2 รัตนบุรี 4 9 96 798 61 461
3 เมือง 8 37 529 6,199 460 7,281
4 ทาตูม 11 94 1,063 12,272 1,142 15,877
5 ก่ิง อ.ศรีณรงค 3 18 226 1,563 146 1,302
6 ปราสาท 17 88 1,091 10,654 1,258 15,779
7 ก่ิง อ.พนมดงรัก 5 43 371 5,024 658 10,709
8 ก่ิง อ.โนนนารายณ 5 26 35 320 154 1,562
9 สําโรงทาบ 10 59 1,141 7,883 939 7,245
10 จอมพระ 9 66 942 7,053 1,328 14,282
11 บัวเชด 4 16 259 2,111 255 2,795
12 กาบเชิง 6 51 663 4,593 609 8,721
13 ลําดวน 2 19 62 350 346 2,969
14 ศีขรภูมิ 23 99 1,063 10,605 856 9,415
15 รัตนบุรี 10 36 502 4,482 315 4,282
16 สนม 6 45 446 2,067 282 3,062
17 ก่ิง อ.เขวาลินรินทร 3 27 205 1,980 190 2,246
18 ชุมพลบุรี 10 77 1,191 11,433 893 12,893

รวม 138 825 10,190 91,850 10,139 123,652

ที่มา  :  สํานักงานพัฒนาที่ดินสุรินทร,  กรมพัฒนาที่ดิน



ภาคผนวกที่ 2

ผลิตภัณฑจุลินทรียท่ีใชในการปลูกขาวของกรมพัฒนาที่ดิน
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สารเรง  พด.2

หมายถึงเชื้อจุลินทรียที่มีคุณสมบัติในการยอยสลายวัสดุการเกษตร  ลักษณะเปยกหรือ 
มีความชื้นสูงเพื่อผลิตปุยอินทรียน้ํา  โดยดําเนินกิจกรรมการหมักในสภาพที่ไมมีออกซิเจนทําให
กระบวนการหมักดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ประกอบดวยจุลินทรีย  3  สายพันธุ  ดังนี้

 ยีสตผลิตแอลกอฮอล  กรดอินทรีย  และวิตามินบี  Saccharomyces sp.
 แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค  Lactobacillus sp.
 แบคทีเรียยอยสลายโปรตีน  Bacillus sp.

ปุยอินทรียน้ํา  หมายถึง  ปุยอินทรียในรูปของเหลวซึ่งไดจากการน้ําวัสดุเหลือใชจากพืชหรือ
สัตวซ่ึงมีลักษณะสด  หรือมีความชื้นสูงในลักษณะเปนของเหลว  และอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย 
ชวยยอยสลายทําใหไดกรดอินทรียและฮอรโมน  หรือสารเสริมการเจริญเติบโตพืชหลายชนิด  สามารถ
นําไปใชเปนประโยชนทางการเกษตรไดอยางเห็นผลและมีประสิทธิภาพ

กรมพัฒนาที่ดินสามารถคัดแยกจุลินทรียที่มีคุณสมบัติในการยอยสลายวัสดุอินทรียจาก 
เศษเนื้อสัตว ผัก และผลไม จากดินบริเวณรากหญาแฝกและจากตัวอยางการผลิตปุยอินทรียน้ําแบบ
ธรรมชาติของเกษตรกร

คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรียในสารเรง
1. เปนจุลินทรียที่มีความสามารถในการยอยสลายวัสดุเหลือใชลักษณะสดไดดี
2. เปนจลิุนทรยีทีไ่มตองการแสงและอากาศ  และเจรญิไดดทีีอุ่ณหภมูปิานกลาง  30  องศาเซลเซียส
3. เปนจุลินทรียที่มีความตองการความชื้นสูง  100  เปอรเซ็นต
4. ระวังไมใหมีน้ําทวมขังในพื้นที่เพาะปลูก

สวนผสมในการทําปุยอินทรียน้ํา
 ปุยอินทรียน้ําจากผักและผลไม  จํานวน  50  ลิตร   (ใชเวลาหมัก  7  วัน)

ผักหรือผลไม 40 กิโลกรัม
กากน้ําตาล 10 กิโลกรัม
น้ํา 10 ลิตร
สารเรง  พด.2   1 ซอง  (25  กรัม)

 ปุยอินทรียน้ําจากปลาหรือหอยเชอรี่  จํานวน  50  ลิตร  (ใชเวลาหมัก  21  วัน)
ปลา 30 กิโลกรัม
กากน้ําตาล 10 กิโลกรัม
ผลไม 10 กโิลกรัม
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น้ํา 10 ลิตร
สารเรง  พด.2   1 ซอง  (25  กรัม)

วิธีการผสมสารเรง  พด.2
1. นาํสารเรง  พด.2  จาํนวน  1  ซอง  (25  กรัม)  ผสมในน้าํ  10  ลิตร  คนใหเขากนันาน  5  นาที
2. ผสมวัสดุพืชหรือสัตว   (สับใหเล็กกอนหมัก)  และกากน้ําตาล  (ใชน้ําตาลทรายแดง  

น้ําออย  น้ํามะพราวหรือเศษผลไมแทนได)  ลงในถังหมักขนาด  50  ลิตร  แลวเทสารละลายของ
สารเรง  พด.2  ในขอ  1  ผสมลงในถังหมัก

3. คลุกเคลาหรือคนสวนผสมเขากันอีกครั้ง  และตั้งในที่รม
4. ในกรณีทําปุยอินทรียน้ําจากปลาหรือหอยเชอรี่ใหคนหรือกวนทุก  7  วัน  เพื่อระบาย

กาซคารบอนไดออกไซด
5. ปดฝาไมตองสนิท

คุณสมบัติของปุยอินทรียน้ํา
1. มีฮอรโมนหลายชนิด  เชน  ออกซิน  ไซโตไคนิน  และจิบเบอรเรลลิน
2. มีกรดอินทรียหลายชนิดเชน  กรดแลคติก  กรดอะซีติก  กรดอะมิโน  และกรดฮิวมิก
3. มีวิตามินบี
4. มีคาความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง  3-4
5. มีคาการนําไฟฟาไมเกิน  20  เดซิซีเมนตอเมตร

ประโยชนของปุยอินทรียน้ํา
1. เรงการเจริญเติบโตของรากพืช
2. เพิ่มการขยายตัวของใบ  และยืดตัวของลําตน
3. ชักนําใหเกิดการงอกของเมล็ด
4. สงเสริมการออกดอกและติดผลดีขึ้น
5. เปนสารชวยขับไลแมลงศัตรูพืช
6. ทําความสะอาดและลดกลิ่นเหม็นในคอกเลี้ยงสัตว

ขอเสนอแนะ
- ตองปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุในพื้นที่เพาะปลูกกอนใชปุยอินทรียน้ํา
- ควรกรองปุยอินทรียน้ําแลวเก็บใสภาชนะพรอมปดฝาหลังจากหมัก  30  วัน  สําหรับ

กากวัสดุที่เหลือจากการทําปุยอินทรียน้ําใหนําไปใสในกองปุยหมัก  เพื่อยอยสลายกอนจึง
จะนําไปใสลงดินได
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การนําปุยอินทรียน้ําไปใชประโยชนในพื้นท่ีเพาะปลูกขาว

พื้นท่ีเกษตร อัตราปุยอินทรียน้ํา วิธีการใช
1. แชเมล็ดพันธุขาว

2. ชวงเตรียมดิน

3.  ชวงการเจริญเติบโต

 ปุยอินทรียน้ํา  20  มิลลิลิตร/
น้ํา  20  ลิตร/ เมล็ดขาว  20
กิโลกรัม

 ปุยอินทรียน้ํา  5  ลิตร/ไร/คร้ัง
โดยเจือจางดวยน้ํา  100  ลิตร

 ปุยอินทรียน้ํา  120  มิลลิลิตร/
ไร/คร้ัง  โดยเจือจางดวยน้ํา  60
ลิตร

 แชเมล็ดขาวเปนเวลา
12  ช่ัวโมง  แลวนําขึ้น
พักไว  1  วัน  จึงลงปลูก

 ฉีดพนหรือรดลงดิน
ระหวางเตรียมดินหรือ
กอนไถกลบตอซัง

 ฉีดพนหรือรดลงดิน
เมื่อขาวอายุ  30  50
และ  60  วัน

หมายเหตุ  :  1  ชอนโตะ   =   10  มิลลิลิตร
                    1   ปบ           =   20  ลิตร

สารเรง  พด.5

เปนเชื้อจุลินทรียที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมัก  และยอยสลายวัสดุเหลือใช
จากสัตวในสภาพที่ไมมีออกซิเจน  เพื่อผลิตสารสําหรับกําจัดวัชพืช

ประโยชนของสารเรง  พด.5
กําจัดวัชพืชประเภทหญาและวัชพืชใบกวาง  เชน  หญาตีนกา  หญานกสีชมพู  หญาละออง  

หญาแพรก  ไมยราบ  สาบแรงสาบกา  สาบเสือ  กระดุมขน  กะเม็ง  เปนตน

วัสดุสําหรับผลิตสารกําจัดวัชพืช  จํานวน  50  ลิตร
1. เศษปลาหรือหอยเชอรี่ 40 กิโลกรัม
2. น้ําตาล 10 กิโลกรัม
3. น้ํา 10 ลิตร
4. สารเรง  พด.5   1 ซอง  (25  กรัม)

วิธีทํา
1. นําเศษปลาหรือหอยเชอรี่และน้ําตาลใสลงในถังหมักผสมใหเขากัน
2. ละลายสารเรง  พด.5  ในน้ํา  10  ลิตร  ผสมใหเขากันนาน  5  นาที  แลวเทใสลงในถังหมัก

แลวคุลกเคลา
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3. ปดฝาไมตองสนิทและตั้งไวในที่รม
4. คนหรือกวนวัสดุหมักทุก  7  วัน  ใชระยะเวลาหมัก  40  วัน

พิจารณาสารกําจัดวัชพืชท่ีสมบูรณแลว
 การเจริญของจุลินทรียลดลง
 กล่ินแอลกอฮอลลดลง
 กล่ินเปรี้ยวเพิ่มสูงขึ้น
 ไดของเหลวสีน้ําตาลใส
 คาความเปนกรดเปนดาง  ต่ํากวา  4
 ไมปรากฏฟองกาซคารบอนไดออกไซด  (CO2)

อัตราการใช  (ในพื้นท่ี  1  ไร)
 กรณทีีว่ชัพชืขึน้หนาแนน  ใชสารกาํจดัพชือัตรา  30-50  ลิตรตอไร  โดยเจอืจางกบัน้าํเทากบั  1:1
 กรณีที่วัชพืชขึ้นไมหนาแนน  ใชสารกําจัดวัชพืช  อัตรา  20  ลิตรตอไร  โดยเจือจางกับน้ํา
เทากับ  1:5

วิธีการใช
นําสารกําจัดวัชพืชที่เจอืจางแลวฉีดพนที่วัชพืชในชวงเวลากลางวัน  หรือมีแดดจัด  และทิ้งไว

เปนเวลา  1  วัน  จึงทําการสับกลบเพื่อเตรียมดินตอไป

สารเรง  พด.7

สารปองกันแมลงศัตรูพืช  เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยสลายพืชสมุนไพร  โดยกิจกรรม 
จุลินทรียในสภาพที่ไมมีออกซิเจนไดของเหลวสีน้ําตาลใส  ซ่ึงประกอบดวยกรดอินทรียหลายชนิดใน
ปริมาณสูงรวมทั้งสารออกฤทธิ์ประเภทตางๆ  และสารไลปองกันแมลงศัตรูพืช

ประโยชนของสารเรง  พด.7
ปองกันแมลงศัตรูพืช  เชนเพล้ียตางๆ  หนอนเจาะผลและลําตน  หนอนใยผัก  หนอนชอนใบ  

หนอนคืน  หนอนกระทู  หนอนกอ  ไรแดง  และแมลงหวี่  เปนตน

ชนิดพืชสมุนไพร
ตะไครหอม  หางไหล  บอระเพ็ด  ขา  ฟาทะลายโจร  เปลือกแค  หนอนตายหยาก  สะเดา  

วานเศรษฐี  หมาก  เมล็ดนอยหนา  เมล็ดเงาะ  ยาสูบ  ขิง  มะกรูด  ตะไคร  พริกไทย  พริก
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วัสดุสําหรับผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืชจากเศษสมุนไพร  ผลิตไดจํานวน  50  ลิตร
1. เศษพืชสมุนไพร 30 กิโลกรัม
2. น้ําตาล 10 กิโลกรัม
3. น้ํา 30 ลิตร
4. สารเรง  พด.7   1  ซอง  (25  กรัม)

วิธีทํา
1. สับพืชสมุนไพรใหเปนชิ้นเล็ก  ทุบ  หรือตําใหแตก
2. นําพืชสมุนไพรและน้ําตาลใสลงในถังหมักผสมคลุกเคลาใหเขากัน
3. ละลายสารเรง  พด.7  ในน้าํ  30  ลิตร  ผสมใหเขากนันาน  5  นาท ี แลวเทในถงัหมกัคลกุเคลา

หรือคนใหสวนผสมเขากันอีกครั้ง
4. ปดฝาไมตองสนิท  ตั้งไวในที่รม  ใชระยะเวลาในการหมัก  20  วัน

การพิจารณาสารปองกันแมลงศัตรูพืชท่ีสมบูรณแลว
 การเจริญของจุลินทรียลดลง
 กล่ินแอลกอฮอลลดลงแตกล่ินเปรี้ยวเพิ่มสูงขึ้น
 ไมปรากฏฟองกาซคารบอนไดออกไซด  (CO2)
 ไดของเหลวสีน้ําตาลใส
 ความเปนกรดเปนดางของสารปองกันแมลงศัตรูพืชต่ํากวา  4

อัตราการใช
ขาวและพืชไร    เจือจางสารปองกันแมลงศัตรูพืช  1  ตอ  200

วิธีการใช
 สารปองกันแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแลวอัตรา  50  ลิตรตอไร
 โดยฉีดพนที่ใบ  ลําตน  และรดลงดินทุก  20  วัน  หรือในชวงที่มีแมลงศัตรูพืชระบาด  
ใหฉีดพนทุกๆ  3  วัน  ติดตอกัน  3  คร้ัง

ปุยพืชสด

หมายถึงปุยอินทรียชนิดหนึ่งที่ไดจากการไถกลบหรือสับกลบพืชตระกูลถ่ัวหรือตระกูลอ่ืนๆ  
ขณะที่ยังสดและเปนสีเขียวอยูโดยปกติการไถกลบลงดินจะกระทําในระยะที่พืชมีการเจริญเติบโต
สูงสุดหรือระยะที่กําลังออกดอกซึ่งในระยะนี้พืชจะใหปริมาณน้ําหนักสดตอหนวยพื้นที่  และปริมาณ
ธาตุอาหารสูงสุด  ภายหลังการไถกลบลงดินแลวจะตองปลอยทิ้งไวในดินประมาณ  7-14  วัน  เพื่อให
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เกิดการยอยสลาย  แลวจึงปลูกพืชหลักหรือพืชเศรษฐกิจตามหลัง  ชนิดพืชที่นํามาปลูกแลวไถกลบเปน
ปุยพืชสดเรียกวา  พืชปุยสด  ซ่ึงสวนมากเปนพืชตระกูลถ่ัวและปลูกโดยใชเมล็ดเทานั้น

ชนิดของปุยพืชสดท่ีเปนพืชตระกูลถั่ว
พืชปุยสดที่ใชปรับปรุงบํารุงดินสวนมากเปนพืชตระกูลถ่ัว  ทั้งนี้เพราะวาพืชตระกูลถ่ัว 

มีคุณลักษณะดีเดนหลายประการ  เชน  ปลูกงาย  โตเร็ว  ลําตนเปราะหักงาย  มีใบจํานวนมาก  
 เมล็ดพันธุหาไดงาย  สับกลบแลวเนาเปอยและสลายตัวเร็ว  ที่สําคัญที่สุดมีปมรากและลําตนที่สามารถ
ตรึงไนโตรเจนจากอากาศโดยอาศัยจุลินทรียที่อยูในปมของรากและลําตน  เมื่อพืชตระกูลถ่ัวตายลงจะ
สลายตัวเพิ่มธาตุไนโตรเจนแกดินเปนอยางดี  ชนิดพืชตระกูลถ่ัวที่สําคัญๆ สามารถจําแนกออกเปน 
พวกยอยๆ  ตามความเหมาะสมในการใชประโยชนเปนปุยพืชสด  ดังนี้

1. พืชตระกูลถ่ัวที่ใชเปนปุยพืชสดโดยตรง  พืชจําพวกนี้เมื่อปลูกแลวจะรอการไถกลบหรือ
สับกลบเพียงอยางเดียว  สวนมากนิยมปลูกสลับหมุนเวียนกับพืชหลัก  โดยการไถกลบลงดินเสียกอน
แลวจึงปลูกพืชหลักตามหลัง  พืชตระกูลถ่ัวพวกนี้เปนพืชลมลุก  มีลําตนออนไมแข็ง  มีใบมาก 
เมื่อไถกลบหรือสับกลบลงดินมีการผุผังและสลายตัวกลายเปนปุยไดเร็ว  พืชปุยสดที่เหมาะสมสําหรับ
พืน้ทีลุ่มหรือนาขาว  ไดแก  โสนอัฟริกนั  สําหรับพชืปุยสดทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีด่อนหรอืพืน้ทีไ่ร  ไดแก  
ถ่ัวพุม  ถ่ัวพรา  ปอเทือง  เปนตน

2. พืชตระกูลถ่ัวที่ใชเปนอาหาร  ถ่ัวพวกนี้ฝกออนและเมล็ดใชบริโภคได  ใบและลําตน 
เปนอาหารของสัตวเล้ียง  ภายหลังการเก็บเกี่ยวเอาฝกและเมล็ดออกไปแลว  สามารถไถกลบลงดิน
เปนปุยพชืสดได  แตใหปริมาณมวลชวีภาพต่าํ  ไมนยิมปลูกเปนปุยพชืสดโดยตรง  พวกนีอ้ายเุพยีงฤดเูดยีว  
ไดแก  ถ่ัวเขียว  ถ่ัวเหลือง  และถ่ัวลิสง  เปนตน

3. พชืตระกลูถ่ัวทีเ่ปนพชืคลุม  พชืพวกนีส้วนใหญมลัีกษณะการเจรญิเตบิโตแบบลาํตนแผเล้ือย
ไปตามดินหรือเถาเลื้อยพันตนไมอ่ืนมีจํานวนเถาและใบมาก  โดยทั่วไปมีอายุขามปถาทิ้งไวขามป 
ใบจะรวงหลนเปนปุยบํารุงดิน  ถ่ัวพวกนี้ไดแก  ถ่ัวลาย  คุดซู  ไซราโตร  และ  คาโลโปโกเนียม

4. พืชตระกูลถ่ัวที่เปนไมพุมและไมยืนตน  เปนพวกที่มีการเจริญเติบโตคอนขางสูงแผกิ่งกาน
สาขามาก  ลักษณะเนื้อไมคอนขางแข็งถึงแข็งมาก  นิยมปลูกเปนแถวถี่ชิด  ใชประโยชนเปนไมบังลม  
และพืชปองกันการชะลางพังทลายของดินบนพื้นที่ลาดชัน  ไมเหมาะสมสําหรับไถกลบเปนปุยพืชสด
ทั้งตน  แตจะใชวิธีการตัดเอาเฉพาะ  กิ่ง  ใบและยอดออนลงดิน  แลวสับกลบเปนปุยพืชสดชวยบํารุงดิน
ไดดีมาก  ไดแก  กระถิ่น  ถ่ัวมะแฮะ  แคฝรั่ง  ขี้เหล็กบาน  ครามปา  และถ่ัวมะแฮะนก  เปนตน



ภาคผนวกที่ 3

การพัฒนาเกษตรอินทรียและการรับรองมาตรฐานในประเทศไทย
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1. ท่ีมาและการพัฒนาเกษตรอินทรียของประเทศไทย
ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาซึ่งมีสินคาเกษตรเปนสินคาสงออกและนํามา

ซ่ึงรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ  ดังนั้นจุดริเร่ิมของการพัฒนาการเกษตรอินทรียของประเทศไทย  
คอื  การทีผู่บริโภคในประเทศนาํเขาสนิคาเกษตรจากไทยใหความสาํคญักบัคณุภาพสินคา  และสภาพแวดลอม
การผลิตบริษัทเอกชนผูแปรรูปและผูสงออกของไทยจึงเปนจุดเริ่มในการพัฒนาโครงการนํารอง
ผลิตขาวอินทรียเพื่อการสงออกโดยเกิดขึ้นเปนครั้งแรกใน  พ.ศ.2534

การเกษตรอินทรียของไทยมี  3  ลักษณะจําแนกตามรูปแบบองคกรพัฒนาและ
ใหการสนบัสนนุกลุมเกษตรกรผูทาํการผลติ  คอื  1)  องคกรเอกชน  2)  องคกรเอกชนทีไ่มแสวงหากาํไร  
และ  3)  องคกรภาครัฐ  ซ่ึงรูปแบบองคกรแรกที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย  คือ  องคกรเอกชนผูแปรรูป
และสงออกขาว  ตอมาองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไรจึงไดเร่ิมเขามามีบทบาทในการผลิตเชิงอินทรีย
ใน  พ.ศ.2538  สําหรับองคกรภาครัฐนั้นปจจุบันเริ่มเขามามีบทบาท  2  ดานคือ

- ดานการใหการรับรองผลผลิตอินทรีย  ไดแก  กรมวิชาการเกษตร  และสํานักงาน
มาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ซ่ึงเริม่ทาํการ
พฒันามาตรฐานสนิคาอนิทรยีใน  พ.ศ.2543  และ 2545  ตามลาํดบั  และปจจบุนัยงัอยูใน
ขั้นตอนการรอการอนุมัติภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ

- ดานการสงเสริมการผลิต  เร่ิมตนตั้งแต  พ.ศ.2545  ภาคราชการของจังหวัดสุรินทร 
ไดมกีารแนะนาํและสงเสรมิการเพาะปลกูแบบเกษตรอนิทรยีในจงัหวดั  ดวยการสงเสรมิ
ใหเกิดหมูบานเกษตรอินทรียนํารองในพื้นที่  ดวยการใหความรูในการผลิต  และ
การสงเสริมปจจัยการผลิตขั้นพื้นฐาน  แตถึงกระนั้นก็ยังไมมีระบบการตรวจสอบและ
รับรอง

2. องคกรดานเกษตรอินทรียและการใหการรับรอง
1) สาํนกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรยี  หรอื  มกท.  มฐีานะเปนองคกรอสิระ  กอตัง้ขึน้

โดยความรวมมือของกลุมองคกรพัฒนาเอกชน  สถาบันวิชาการ  หนวยงานรัฐ  องคกรผูบริโภค  และ
เครือขายรานคาสีเขียว  ตั้งแตป  พ.ศ.2538  โดยมาตรฐานเกษตรอินทรีย  มกท.  เปนมาตรฐานขั้นต่ําที่
พัฒนาขึ้นโดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานของ  มกท.  ตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรียของ 
สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ  (International Federation lf Organic Agriculture Movement : 
IFOAM)  และไดรับการอนมุตัโิดยทีป่ระชมุสมชัชาสมาชกิของ  มกท.  โดยมมีาตรฐานครอบคลมุในเรือ่ง
การผลติพชือินทรยี  การปฏบิตัหิลังเกบ็เกีย่วและการแปรรปูผลิตภณัฑอินทรยี  และการเกบ็ผลิตผลจาก
ธรรมชาติ  (สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย,2544)
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จากสถิติ  ณ  เดือนตุลาคม  2545  สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียมีรายชื่อผูผลิต
ผูประกอบการทีไ่ดรับการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยีทัง้สิน้  46  ราย  จาํแนกเปน  ผูประกอบการ  5  ราย  
ผูประกอบการเกบ็เกีย่วและแปรรปูผลิตภณัฑจากปาและธรรมชาต ิ 2  ราย  โครงการเกษตรอนิทรยี  4  โครงการ  
(ประกอบดวยผูผลิตจํานวน  285  ราย)  และผูผลิตพืชเชิงเดี่ยว  35  ราย  นอกจากนั้นยังมีผูรับจางการ
ผลิตที่ไดรับการตรวจสอบแลววาเปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียใน  พ.ศ.2544  อีก  3  ราย  สําหรับ
การรบัรองโครงการกลุมเกษตรกรผูเพาะปลกูขาวหอมมะลอิินทรยีนัน้  สํานกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรยี
ใหการรับรองกลุมเกษตรกร  3  กลุม  ไดแก  1)  โครงการเสริมประสิทธิภาพเกษตรกร  จังหวัดสุรินทร  
2)  โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียเครือขายเกษตรกรจังหวัดยโสธร  และ  3)  บริษัท  เฮลทตี้  อะโกร  
โปรดิวซ  จํากัด

2) สถาบันพืชอินทรีย  เปนหนวยงานของภาครัฐ  ที่มีการตรวจสอบรับรองการผลิต
เกษตรอินทรียโดยใชมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศไทย  ซ่ึงมาตรฐานนี้จัดทําฉบับรางขึ้นใน
ป  พ.ศ.2542  จากความรวมมือของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  โดยการ
สนบัสนนุของกรมสงเสรมิการสงออก  กระทรวงพาณชิย  ตอมาไดมกีารพจิารณามาตรฐานฉบบัรางนี้
รวมกันระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  กรมสงเสริมการสงออก  
และกรมวิชาการเกษตร  เพื่อใหไดมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียที่เหมาะสมในการใชเปนคูมือการผลิต
พชือินทรยีของประเทศไทย  ผานการปรบัปรงุแกไขครัง้สดุทายเมือ่วนัที ่ 18  ตลุาคม  2543  โดยยดึแนวปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีของ  IFOAM  และ  Codex  มาประยกุตใชกบัสนิคาเกษตรอนิทรยีของไทย

โดย  พ.ศ.2545  สถาบนัพชือินทรยีของกรมวชิาการเกษตร  ไดใหการรบัรองผลติภัณฑ
พชือินทรยีแกบริษทัและฟารมทาํการผลติแลวจาํนวน  13  แหง  และเพิม่เปน  26  แหงจากตวัเลขเบือ้งตน
ของป  2546  โดยผูไดรับการรับรองสวนใหญทําการผลิตผัก  ผลไม  สมุนไพร  และพืชไร  อาทิ  ถ่ัว  
สัปปะรด  และขาวโพด  สําหรับผูผลิตขาวที่ไดรับการรับรองจากสถาบันพืชอินทรียในป  2545   
มีจํานวน  3  แหง  ไดแก  1)  บานสวนยั่งยืน  (ตําบลแมยาว  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย)   
2)  บริษัท  พี.เอส.เอส  ออแกนิก  (ประเทศไทย)  จํากัด  (ตําบลเมืองใต  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ)  
และ  3)  นายจักรพงษ  นะวานนท  (ตําบลทุงพง  อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี)  แตถึงกระนั้น
มาตรฐานดังกลาวมีขอจํากัดดานการยอมรับจากตลาดในตางประเทศ  และนํามาซึ่งการกอตั้งสํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

3) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ    เปนหนวยงานของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มาตรฐานที่กําหนดขึ้นเปนการตรวจสอบและใหการรับรองผลผลิต 
เกษตรอินทรีย  โดยนําแนวทางการกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียมาจาก  FAO/WHO  และมาตรฐาน
เบื้องตนเกษตรอินทรียของ IFOAM มาใช   ซ่ึงปจจุบันมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
ยังอยูในขั้นฉบับราง   ยังไมมีการบังคับใหปฏิบัติแตอยางใด
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4) องคกรตรวจสอบรับรองจากตางประเทศ  นอกเหนือจากองคกรตรวจสอบรับรอง
ในประเทศแลว องคกรตรวจสอบรบัรองจากตางประเทศนบัวามบีทบาทสาํคญัตอการสงออกสนิคาเกษตร
ของไทย   เนื่องจากการสงออกสินคาไปยังประเทศผูนําเขา   ผูสงออกตองไดรับรองมาตรฐานที่ 
ประเทศนําเขานั้นๆ  กําหนด  สําหรับองคกรตรวจสอบรับรองจากตางประเทศโดยเฉพาะการตรวจสอบ
รับรองผลผลิตขาวหอมมะลิของไทย  ไดแก

4.1 Bio Agri Coop  เปนองคกรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงาน 
IFOAM  ซ่ึงบริษัทใหการรับรองมาตรฐานนี้ขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
ในประเทศอิตาลี  ในการรับรองผลผลิตเกษตรนั้นอยูภายใตเงื่อนไขตามที่ผูตรวจสอบรองขอมา  คือ  
การปฏิบัติงานในการตรวจสอบจะตองไดรับการยืนยันการปฏิบัติงานในพื้นที่จากหนวยงานภาครัฐใน
ประเทศไทยดวยการตรวจสอบจึงไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ  ไดแก กรมวิชาการเกษตร 
ในการใชหองปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบรับรองคุณภาพผลผลิต  โดยในเริ่มแรกนั้นไดรวมกันตรวจสอบ
ขาวอินทรียโครงการผลิตขาวอินทรียของภาคเอกชน  คือ  บริษัทเชียงใหมไชยวิวัฒนซ่ึงมีพื้นที่โครงการ
อยูในจังหวัดพะเยาและเชียงรายโดยตองใชเวลา 2 ป จึงไดเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต 
ขาวอินทรียจาก  Bio Agri Coop  และถือเปนเอกชนนอกสหภาพยุโรปแหงแรกที่ไดรับรองมาตรฐานนี้

4.2 Bio Suisse  เปนองคกรใหการรับรองที่ขึ้นทะเบียนเปนผูรับรอง
ในประเทศสวิสเซอรแลนด   มาตรฐานการตรวจสอบอางอิงระเบียบขอบังคับเกษตรอินทรียของ EU  
Regulation  2092/91  และไดพัฒนาระเบียบขอบังคับเพิ่มเติมจากมาตรฐานสากล  องคกรนี้เขามา 
ตรวจรบัรองมาตรฐานการผลติเกษตรอนิทรยีในประเทศไทยครัง้แรกใน พ.ศ.2544 โดยทาํการตรวจสอบ 
ใหแกเกษตรกรของสมาคมเกษตรกาวหนา จงัหวดัอบุลราชธานซ่ึีงมาตรฐานนีม้รีะยะเวลาการปรบัเปลี่ยน  
2 ป  ดังนั้นในปจจุบันองคกรนี้จึงใหการรับรองผลผลิตขาวอินทรียของสมาคมเกษตรกาวหนาใน 
ระยะปรับเปลี่ยนปที่  1

ความแตกตางที่สําคัญของมาตรฐานการรับรองสินคาเกษตรอินทรียขององคกรตางๆ

แมวาจะมีวัตถุประสงคและหลักการในการตรวจสอบรับรองผลผลิตที่มาจากการทํา 
การผลิตแบบระบบอินทรียเชนเดียวกัน  แตองคกรใหการรับรองแตละแหงมีการกาํหนดกฎเกณฑและ 
รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีความเขมงวดแตกตางกัน

ความแตกตางของมาตรฐาน ซ่ึงผูผลิตขนาดเล็กหรือประเทศไทยเผชิญอยูนั้นเกี่ยวของ
กับประเด็นหลัก  3  ประเด็น  คือ

1. กฎระเบียบหรือขอบังคับที่มีอิทธิพลตอประเทศไทย  โดยขอบังคับตามมาตรฐาน
ของเกษตรอินทรียที่มีอิทธิพลตอประเทศไทยมากที่สุดในปจจุบัน  ไดแก  มาตรฐานของ  IFOAM  และ  
CODEX  ซ่ึงองคกรตรวจสอบเอกชนของไทย  คือ  มกท.  ประยุกตมาตรฐาน  IFOAM  มาใช  สําหรับ
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สํานกังานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ  กระทรวงเกษตรและสหกรณประยกุตทัง้มาตรฐาน  
IFOAM  และ  CODEX  เปนหลักอางอิงในการกําหนดมาตรฐาน

2. มาตรฐานของเอกชน  มาตรฐานเอกชนทีป่ระเทศไทยใชในปจจบุนั สําหรับกรณขีาวนัน้
เอกชนไทยยังไมไดกําหนดมาตรฐานขึ้นใชเอง  แตมาตรฐานที่ใชอยูเปนมาตรฐานตามประเทศที่เอกชน
แหงนั้นๆ  สงสินคาออกไปจําหนาย  กลาวคือ  หากตองการสงสินคาไปยังประเทศใดสินคาก็ตองได
ตามมาตรฐานที่ประเทศนั้นยอมรับ

3. มาตรฐานของตลาดและความตองการของผูบริโภค  มาตรฐานทีผู่บริโภคใหการยอมรบั
มคีวามแตกตางกนั  ซ่ึงเปนเรือ่งทีย่ากในการเขาถึงความตองการของผูบริโภค  โดยผูบริโภคในแตละกลุม
แตละประเภทใหความเชื่อถือตอมาตรฐานที่แตกตางกัน และตองใชเวลาระยะหนึ่งในการสราง
ความเชื่อมั่นตอมาตรฐานนั้นๆ  แกผูบริโภค

ประเภทขององคกรใหการรับรองเกษตรอินทรีย  มีดวยกันหลายประเภท  ดังนี้คือ  
(Grolink, www.grolink.se/certification.html)

1. องคกรภาครัฐ
2. องคกรกึ่งรัฐ
3. องคกรเอกชนเพื่อแสวงหากําไร
4. องคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไร
5. กลุมเกษตรกร
6. กลุมหรือสมาคมผูแปรรูปอาหาร

ลักษณะของประเภทองคกรใหการรับรองดังกลาวสามารถพิจารณาจุดเดนและดอย 
ของแตละองคกรไดจากเงื่อนไขสําคัญ  คือ

1) ความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่มีตอมาตรฐานการรับรองขององคกร
2) ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดขององคกร
3) ความยืดหยุนในการประยุกตใชมาตรฐานอินทรียกับการผลิตตางๆ
4) ความคลองตัวและประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรม และการพัฒนาแนวคิด

ดานอินทรียขององคกร

เงื่อนไขตางๆ  นั้นแตละองคกรมีขอจํากัดที่แตกตางกัน เชน องคกรภาครัฐอาจไดรับ
ความเชื่อมั่นจากผูบริโภคบางกลุมมากกวา แตมีรูปแบบการดําเนินงานและการปรับตัวชากวาเอกชน  
ขณะที่ภาคเอกชนอาจมีความคลองตัวและไดรับความเชื่อมั่นจากผูบริโภค แตมีขอจํากัดดานเงินทุนใน
การพัฒนา  ขณะที่การพัฒนาของกลุมเกษตรกรอาจมีการรับรูและปรับปรุงดานการผลิตไดรวดเร็วเพื่อ
ตอบสนองกับภาวะตลาด  แตมขีอจาํกดัดานขาวสารการตลาดทีส่มบรูณ  สวนกลุมสมาคมผูแปรรปูอาจ 

http://www.grolink.se/certification.html
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รับขอมลูการตลาดไดเร็วกวาองคกรอื่น แตมีขอจํากัดดานการตรวจสอบระบบระดับฟารมที่อาจทําไดไม
สมบูรณเทาองคกรเอกชน  เปนตน

ความจําเปนของระบบการรับรองมาตรฐานสินคาอินทรียสําหรับประเทศไทย

1. การริเร่ิมการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียของประเทศไทยในเอเซีย
ขอมูลการกําหนดมาตรฐานสินคาอินทรียของประเทศในเอเซียของ  Grolink  

(Feb, 2002)  นัน้  สามารถสรปุขัน้การพฒันาดานการรบัรองมาตรฐานของเกษตรอนิทรยีในเอเซยี  ไดเปน

1.1 ประเทศทีม่มีาตรฐาน  (Regulation in place)  ไดแก  จนี  อินเดยี  ญ่ีปุน  เกาหลใีต  
และไตหวัน

1.2 ประเทศทีอ่ยูในขัน้ริเร่ิม  (Stage of initiative implemented)  ไดแก  ฮองกง   
(ซ่ึงมสีนธสัิญญาการปฏบิตัทิีส่มบรูณแลว)  อินโดนเีซยี  (อยูระหวางการพจิารณารางมาตรฐาน)  มาเลเซยี   
(อยูระหวางการกาํหนดมาตรฐานขัน้สดุทาย)  ฟลิปปนส  (อยูระหวางการพจิารณาขัน้ตน)  และประเทศไทย  
(อยูระหวางการตรวจสอบและรับรองขั้นสุดทาย)

1.3 ประเทศที่ยังไมมีการริเร่ิม  (no initiative)  ไดแก  บังคลาเทศ  ภูฐาน  
กัมพูชา  ลาว  มองโกเลีย  เนปาล  ปากีสถาน  ศรีลังกา  และเวียดนาม

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาประเทศในเอเซียมีการพัฒนาดานมาตรฐานสนิคาเกษตร
อินทรียที่ไมสมดุลกัน  กลาวคือในขณะที่บางแหงมีมาตรฐานและประกาศใชแลวบางประเทศยังไมมี
การพัฒนาและนํามาใชเลย

2. ความจําเปนของระบบการรับรองมาตรฐานสําหรับสินคาอินทรียของตลาดใน
ประเทศ

เมือ่พจิารณาสนิคาเกษตรอนิทรยีของประเทศไทย  ซ่ึงคณุสมบตัเิดนของสนิคาเกษตร
ที่แตกตางจากสินคาอุตสาหกรรม  คือ  ลักษณะที่ไมเหมือนกันในกลุมสินคา  (Heterogeneous group)  
หรือมีลักษณะความเหมือนกันในกลุมสินคาเดียวกันนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาอุตสาหกรรม  
ดังนั้นการกําหนดมาตรฐานการรับรองสําหรับสินคาเกษตรจึงทําไดยาก  การรวมตัวกันของผูผลิตสินคา
เกษตรอินทรียเพื่อกําหนดมาตรฐานเฉพาะกลุมของตนซึ่งเริ่มกําเนิดขึ้นครั้งแรกกวา  20  ปที่ผานมา
ในสหภาพยุโรปนั้นพัฒนาขึ้น จากการกําหนดเครื่องหมายของกลุมที่ไดรับการรับรองในการปฏิบัติหรือ
การเพาะปลกูตามมาตรฐานทีก่าํหนดและเมือ่ตลาดมกีารพฒันาขึน้  การประกนัคณุภาพจงึเปนลักษณะเดน
ของตัวสินคาที่เจาของกลุมสินคานั้นๆ  ตองการมีเพื่อสรางความแตกตางระหวางสินคาของตน 
กับของคูแขง  กอรปกับแรงผลักดันดานการคาทําใหการไดรับการรับรองมาตรฐานเปนความจําเปน  
ที่ประเทศผูสงออกตองปรับตัวตามกระแสอยางหลีกเลี่ยงไมได
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ผลจากอิทธิพลดานตลาดตางประเทศที่มีตอสินคาเกษตรอินทรียของไทย  เปน
ประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญไมนอยไปกวากระแสการเอาใจใสตอสุขภาพของผูบริโภค  การกําหนด
มาตรฐานสินคาเกษตรในประเทศไทยจึงเปนผลตอเนื่องจากการที่ตองปฏิบัติตามมาตรฐานสินคาสงออก  
อยางไรกต็ามจากรายงานการศกึษาของ  Gunner Rundgren  (2002)  การพฒันามาตรฐานสนิคาเกษตรอนิทรยี
เร่ิมแรกของประเทศในยุโรปเร่ิมตนตั้งแต  25  ปกอนจากกลุมเกษตรผูผลิตเอง  และเมื่อทําการพิจารณา
ถึงจุดเริ่มของประเทศดังกลาวก็ไมใชประเด็นทีเ่ขาใจไดยากในฐานะทีป่ระเทศไทยเปนประเทศผูสงออก
สินคาเกษตรรายใหญทีม่ผีลประโยชนจากเงือ่นไขการปฏบิตักิารทาํเกษตรอนิทรยีเพือ่สรางความแตกตาง
ระหวางสนิคาอนัทาํใหราคาขายสงูขึน้  หากแตการสงเสรมิดานเกษตรอนิทรยีของประเทศในสหภาพยโุรป
เปนผลจากการตองการลดพื้นที่การเพาะปลูกทางการเกษตรไมใหขยายตัวอันเปนผลจากอุปทาน
สวนเกนิในประเทศตรงกนัขามกบัประเทศไทย  ความสาํคญัของสนิคาเกษตรอนิทรยีนาํมาซึง่การตื่นตัว
ของภาครัฐที่ออกนโยบายหลักในการที่ตองการใหประเทศไทยเปนผูสงออกสินคาอินทรีย  โดยเฉพาะ
สินคาขาวที่ใหญที่สุดในโลก  ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีระบบการตรวจรับรองมาตรฐานสนิคาเกษตร
อินทรียใหเปนที่ยอมรับกันในประเทศคูคา  และเปนระบบที่มีคาใชจายไมสูงเกินไป

3. การเปล่ียนแปลงจากผลมาตรฐานสนิคาเกษตรอนิทรยีท่ีมีตอสนิคาขาวหอมมะลไิทย
ความเชื่อมั่นตอสินคาของผูบริโภคหรือผูนําเขา  เปนประเด็นที่สําคัญอยางยิ่ง

สําหรับสินคาเกษตรอินทรียที่ผูบริโภคพอใจในตัวสินคาและยอมรับตอเครื่องหมายรับรองนั้นๆ  วาเปน
สินคาคุณภาพมีวิธีปฏิบัติดูแลตามมาตรฐานอยางเครงครัดในแตละระดับขั้นสินคา  ซ่ึงเมื่อพิจารณาตาม
ระดับขั้นสินคาหรืออุปทานแบบลูกโซ  (Supply chain)  พบวา

3.1 ระดับฟารม  องคกรที่รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียบางองคกรที่ทําการ 
รับรองสินคาขาวหอมมะลิอินทรียในประเทศไทยนั้นเปนการรับรองระบบการบริหารจัดการแกองคกร
ทีท่าํการตรวจสอบขาวหอมมะลอิินทรยีในประเทศไทยแบบปตอป  ในขณะทีบ่างองคกรรับรองมาตรฐาน
สินคาขาวหอมมะลอิินทรยีทีโ่ดยสงเจาหนาทีจ่ากองคกรของตนในตางประเทศ  เพือ่มาทาํตรวจสอบรบัรอง
แบบปตอปจากโครงสรางการรับรองสินคาขาวหอมมะลิอินทรียที่แตกตางกัน   ตนทุนในการรับรอง 
ทีแ่ตกตางกนั  และทีสํ่าคญัระเบยีบการปฏบิตัทิีแ่ตกตางกนัของแตละองคกรกท็าํใหผูบริโภคทีเ่ลือกซือ้สินคา
ในแตละประเทศ  และองคกรรับรองมาตรฐานที่แตกตางกัน  มีความเชื่อมั่น  และความภักดีตอตัวสินคา
ที่แตกตางกัน

3.2 ระดับการแปรรูป  ขั้นตอนการแปรรูปขาวหอมมะลิอินทรียเปนขั้นตอนที่
มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามานอกเหนือจากการใชปจจัยตามธรรมชาติใหมากที่สุดตามหลักการ
ของเกษตรอนิทรยี  ในขัน้ตอนนีม้เีฉพาะบางองคกรรับรองสนิคาเกษตรอนิทรยีเทานัน้ทีใ่หการตรวจสอบ
รับรองในขั้นตอนการแปรรูปนี้  และแตละองคกรก็มีความเขมงวดที่แตกตางกัน โรงสีเปนอุตสาหกรรม
แปรรูปที่สําคัญสําหรับการสีขาวหอมมะลิอินทรีย  รองลงมาก็เปนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ  ซ่ึงอาจเปน
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แหลงเดยีวหรือคนละแหลงกบัโรงสทีีแ่ปรรปู  ระบบการทาํความสะอาดและการคดัแยกขาวหอมมะลอิินทรีย
กับขาวประเภทอื่นจึงเปนหลักสําคัญในการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของแตละองคกร

3.3 ระดับขั้นการสงออก   สินคาเกษตรอินทรียที่ทําการสงออกไปยัง  
ตางประเทศตองไดรับการรับรอง  หรือไดรับการยอมรับจากองคกรเกษตรอินทรียของประเทศผูนําเขา
กอนจึงจะสามารถนําเขาสินคาในฐานะสินคาเกษตรอินทรียได   ประเด็นก็คือประเทศไทยสงออก 
ขาวหอมมะลไิปยงัหลายประเทศ หลายภมูภิาค และถึงแมจะเปนสหภาพยโุรปเหมอืนกนั  แตรายละเอยีด
มาตรฐานการยอมรบัเปนสนิคาเกษตรอนิทรยีของแตละประเทศกม็คีวามแตกตางกนั บางแหงมคีวามเขมขน
ของมาตรฐานนอย  บางแหงมีความเขมขนมาก การปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศที่มีความเขมขน
ของมาตรฐานนอยก็เสมือนเปนการจํากัดโอกาสในการขยายตลาดสินคา  ในขณะที่การสงออกไปยัง
ประเทศที่มีมาตรฐานสูงก็เปนการเพิ่มตนทุนทั้งทางตรงและทางออมแกสินคาขาวหอมมะลิอินทรีย 
ที่ประเทศไทยสงออก  กลาวคือ  ตนทุนทางตรง  ไดแก  คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพสินคาเพื่อให
ตรงกับมาตรฐานที่กําหนด  สําหรับตนทุนทางออมคือ  โอกาสการขยายตลาด  ตนทุนการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดําเนินการที่ตองใชเวลา  และความเสี่ยงของผลผลิต  เปนตน

รูปแบบการผลติและการปรบัตวัของเกษตรกร  การปรบัตวัของเกษตรกรจากการเพาะปลกู
ตามรปูแบบประเพณมีาสูการเพาะปลกูแบบเกษตรอนิทรยี พจิารณาตามแหลงเพาะปลกูขาวหอมมะลอิินทรีย 
ที่สําคัญของไทยจําแนกไดเปน

1) แหลงเพาะปลกูทีไ่ดรับผลกระทบจากเกษตรเคมตี่าํ  หรือแหลงทีไ่มเคยใชสารเคม ี
ในพื้นที่มากอนและมีพื้นที่ใกลเคียงใชสารเคมีต่ํา  รวมถึงมีความเสี่ยงดานปญหาแหลงตนน้ํามีการใช
สารเคมีนอย  พื้นที่ซ่ึงมีคุณสมบัตินี้เปนพื้นที่งายตอการปรับตัวของเกษตรกรใหมีวิธีการปฏิบัติแบบ
เกษตรอนิทรยีไดงาย  ภมูภิาคทีม่คีณุสมบตันิีส้วนใหญเปนพืน้ทีช่นบทหางไกลเมอืง  หรือเปนพืน้ทีร่าบสูง 
เชิงเขาที่ไมมีปญหาน้ําทวม  พื้นที่เพาะปลูกขาวหอมมะลิอินทรียของไทยที่อยูภายใตนิยามนี้  ไดแก  
พื้นที่เพาะปลูกขาวหอมมะลิอินทรียในจังหวัดพะเยาและเชียงราย

2) แหลงเพาะปลูกที่ไดรับผลกระทบจากเกษตรเคมีสูง  หรือแหลงที่มีอัตราการใช
สารเคมีในการผลิตสูงมาเปนระยะเวลานานและมีพื้นที่ใกลเคียงทําการเพาะปลูกแบบเกษตรเคมีเขมขน  
กลาวคือ  มีการใชสารเคมีในการเพาะปลูกเปนหลักและหากปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบอินทรีย 
จะตองใชเวลานาน  เนือ่งจากมสีารเคมตีกคางในพืน้ทีเ่พาะปลกูในระดบัสงู  นอกจากนัน้ยงัไดรับอทิธพิล
จากการใชสารเคมีของพื้นที่ใกลเคียงทั้งการแพรกระจายและการแทรกซึมผานทางสภาพแวดลอม  
พืน้ทีบ่ริเวณนีม้กัเปนพืน้ทีเ่พาะปลูกขาวมากกวา 1 คร้ังตอป  มกัอยูในภมูภิาคทีเ่จรญิแลว  เชน  พืน้ทีท่าํนา
ภาคกลาง

3) แหลงเพาะปลกูทีม่คีวามเสีย่งจะไดรับผลกระทบจากเกษตรเคม ี  เปนแหลงเพาะปลูกที่
แตกตางจาก 2 แหลงแรก  กลาวคือเปนพื้นที่ที่อาจใชสารเคมีอยูในระดับต่ําหรือไดรับผลกระทบจาก
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การใชสารเคมีต่ํามีการตกคางของสารเคมีในพื้นที่นอย  แตเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบ
จากสารเคมีทั้งในดานการปรับเปลี่ยนเปนการเพาะปลูกแบบเกษตรเคมีในอนาคต  การไดรับผลกระทบ
ดานการกระจายแทรกซึมของสารเคมีผานทางสภาพแวดลอมในอัตราเสี่ยงสูง   พื้นที่บริเวณนี้มักเปน
พื้นที่กําลังเติบโตของเมือง  หรือเปนพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดภาวะน้ําทวม  หรือมีการไดรับผลกระทบจาก
สารเคมกีารเกษตรและสารเคมจีากภาคอตุสาหกรรม  พืน้ทีเ่พาะปลกูขาวหอมมะลอิินทรยีทีสํ่าคญัของไทย
ซ่ึงอยูภายใตสภาพแวดลอมนี้ไดแก  พื้นที่เพาะปลูกขาวหอมมะลิอินทรียในจังหวัดอุบลราชธานี  
สุรินทร  และยโสธร

การเปรียบเทียบและขอจํากัดในการพัฒนาเกษตรอินทรียของไทย

จากการศกึษาการพฒันาเกษตรอนิทรยีของประเทศตางๆ  รวมทัง้ประเทศไทย เหน็ไดวา 
มีจุดเริ่มตนที่แตกตางกัน  อาทิ  ประเทศอิตาลีเร่ิมตนจากตองการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประเทศอังกฤษ
เร่ิมตนจากแรงผลักดันในการรักษาความอุดมสมบูรณของดิน  ประเทศเยอรมันนีมีจุดเริ่มตนจาก
การกระตุนดานการประชาสัมพันธ  และประเทศสวิสเซอรแลนดท่ีเปนประเทศที่กําเนิดแนวคิดดาน
เกษตรอนิทรยีเปนครัง้แรก   พฒันาจากการตระหนกัถึงนเิวศวทิยาในการผลติ  สวนประเทศสหรฐัอเมริกา
มีจุดเริ่มตนมาจากการพัฒนาดานการผลิตของเกษตรกร  เปนตน  ขณะที่ประเทศไทยนั้นมีที่มาของ
แนวคิดเกษตรอนิทรยีจากแรงจงูใจในการพฒันาสนิคาเพือ่ตอบสนองตลาดสนิคาเกษตรในประเทศนาํเขา 
ที่มีการพัฒนาดานเกษตรอินทรียที่สูงกวา

จุดเริ่มตนแนวคิดดานเกษตรอินทรียของแตละประเทศนั้น  มีจุดเดนและจุดดอย
ในการพัฒนาที่แตกตางกัน  โดยความเชื่อมโยงระหวางการพัฒนาดานเกษตรอินทรียของไทยที่อยูใน
ระยะการพฒันาภายใตภาวะการคาของโลกทีม่กีารเคลือ่นไหวแบบพลวตัรนัน้  มคีวามตองการตอบสนอง
ทางดานอปุสงคเปนตวัช้ีนาํอปุทาน  อยางไรกต็ามการพฒันาดานการผลติกย็งัมขีอจาํกดัทาํใหการพัฒนา
ดานอุปทานไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบการพัฒนามาตรฐาน
เกษตรอินทรีย  และนโยบายระดับรัฐของประเทศที่มีการพัฒนาเกษตรอินทรียระดับสูง (เชน  ประเทศ
ในกลุมสหภาพยุโรป)  กับประเทศไทยไดขอสังเกตดังตอไปนี้คือ

1) แนวคิดเริ่มตนการพัฒนาดานเกษตรอินทรียที่มุงเนนสวนเหลื่อมการตลาดหรือ
ราคา โดยละเลยหลักของการรักษาดุลของสิ่งแวดลอมการผลิตทําใหการพัฒนาเกษตรอินทรียของ
ประเทศไทยถูกจํากัด  เมื่อเผชิญกับปญหาดานการตลาด  ปญหาระดับการผลิตที่ไมประหยัดตอขนาด  
หรือปญหาตนทนุเพิม่จากการทาํการเกษตรอนิทรยี  และสงผลในการพฒันาดานเกษตรอนิทรยีของไทย 
ไมประสบความสําเร็จ

2) มาตรฐานการจัดการฟารม ระบบการจัดการฟารมเกษตรอินทรียของไทยยังมี 
มาตรฐานต่ํา  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีการพัฒนาดานเกษตรอินทรียเนื่องจาก
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2.1 ขาดการทําวิจัยที่มีระบบจากการขาดการสนับสนุนของภาครัฐ  และ
ขาดนักวิทยาศาสตรที่มีความสนใจดานสิ่งแวดลอม

2.2 ระดบัการศกึษาของเกษตรกรสวนใหญอยูในระดบัต่าํ  การพฒันาระบบการผลติ
ของเกษตรกรเองจึงมักเปนการลองผิดลองถูก  และขาดการบันทึกขอมูล
ฟารมที่ถูกตอง

2.3 ความซับซอนของระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียทําใหมาตรฐานฟารม
อินทรียสูงกวาการผลิตในฟารมทั่วไป  และการพัฒนาเกษตรกรเพื่อรองรับ
บรรทัดฐานเกษตรอินทรียตองใชเวลาและการถายทอดองคความรูที่มากกวา
การผลิตทั่วไป

3) รูปแบบประเพณีการดําเนินนโยบายของรัฐ  ความแตกตางของรูปนโยบายสินคา
เกษตรไทยที่เปนขอจํากัดในการพัฒนาดานเกษตรอินทรียสามารถพิจารณาไดดังนี้

3.1 การดําเนินการแกไขปญหาอุปทานสวนเกินของผลผลิตเกษตรดวยการ
สรางอปุสงคเทยีม  หรือการพึง่พาการขยายตลาดตางประเทศ  ทาํใหแนวทาง
การแกไขปญหาอุปทานสวนเกินดวยการลดปริมาณอุปทานเพื่อเพิ่ม 
ระดับราคาดุลยภาพไมไดถูกนํามาใชดังเชนประเทศในสหภาพยุโรปที่ใช
แนวทางการจํากัดอุปทานโดยการสนับสนุนใหทําเกษตรอินทรีย

3.2 การขาดการกระตุนใหตระหนักถึงคุณภาพของทรัพยากรพื้นฐานการผลิต  
เชน  ดนิ  น้าํ  โดยการสงเสรมิการใชปุยเคมขีองรฐั  ทาํใหพืน้ฐานแนวคดิ
ระบบการผลิตแบบอินทรียที่ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมในการผลิตไม
ถูกพัฒนาขึ้น

3.3 แนวทางการแกปญหาสินคา เกษตรดวยการใหขอมูลขาวสารแก  
ผูบริโภคยังไมกวางขวาง  ทําใหแนวทางแกปญหาในปจจุบันไมสามารถ
ขจัดปญหาการบิดเบือนพฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภคจากการ  
ไมทราบขอมูลการตลาดที่ถูกตอง

4) การไมมีตัวแทนดานนโยบาย  จากการที่กลุมเกษตรอินทรียดําเนินกิจกรรม 
ดานเกษตรอนิทรยีอยางเปนอสิระจากรฐัทัง้กจิกรรมการผลติ  การตลาด  และการกาํหนดรปูแบบการจดัการ
ของกลุมทาํใหขาดตวัแทนดานนโยบาย  (เชนการผลติสนิคาเกษตรชนดินัน้  อาท ิ  ขาวทัว่ไป  มนัสาํปะหลงั  
และน้ําตาล  มักมีสมาคมผูผลิตและผูแปรรูป  เพื่อเปนตัวแทนดานนโยบาย)  ที่จะนําแนวคิดมาขยายและ
ตอยอดเปนนโยบายเกษตรอินทรียของประเทศ
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