
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผลงานวจิัย 
นิทรรศการ ห้องที่ 3 ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์จากฐาน มทร.อสีาน 5 วิทยาเขต สุรินทร์ 

ล าดับที่ 2 รายละเอียด 
ชื่อผลงาน ระบบการผลิตการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสู่เกษตรกรรมยั่งยืน 
ชื่อผู้วิจัย จุณจะรา ทุยไธสง สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ และ วนิดา โนบรรเทา 
บทคัดย่อ        การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรยี์ของเกษตรกรมักมีปัญหาผลผลิตต่่าและต้นทุนสูง วัตถุประสงค์การศึกษานีค้ือ เพื่อหารูปแบบ 

วิธีการผลติข้าวหอมมะลิอินทรยี์และถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่เกษตรกร ด่าเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร์ระหว่างเดือนตลุาคม 2558 
ถึงกันยายน 2560 เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิทั่วไป จ่านวน 800 ตัวอย่าง พบว่า ปุ๋ย
ที่ใช้บ่ารุงดินร้อยละ 74.0 คือปุ๋ยคอก ผลผลิตข้าว 301-400 กิโลกรัม/ไร่ ผูผ้ลติข้าวหอมมะลิทั่วไปนยิมใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีร้อย
ละ 45.5 และ 40.3 ตามล่าดับ และมผีลผลติข้าว 301-400 กิโลกรมัต่อไร่ สมบตัิดินนาส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย pH ค่อนข้าง
ต่่า (4.9-7.03) ปริมาณอินทรียวัตถุต่่า (ร้อยละ 0.07-1.33) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ค่อนข้างต่่า (2.71-53.40 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรมั การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในแปลงนาเกษตรกรบ้านศาลา ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ ใช้
แผนการทดลอง RCBD มี 5 กรรมวิธี 3 ซ้่าคือ ไม่ใส่ปุ๋ย (ชุดควบคุม, T1) ใส่ปุ๋ยชีวภาพ IMO+OM+แบคทีเรียละลายฟอสเฟต 
Bacillus circulans  (T2) ใส่น้่าหมักนม+น้่าหมักผลไม้ (T3) ใส่น้่าหมักนม+น้่าหมักผลไม้+แบคทีเรยีละลายฟอสเฟต (T4) และใส่
แบคทีเรียละลายฟอสเฟต B. circulans  (T5) พบว่า ผลผลิตข้าวในกรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ย (307.5±25.53 กิโลกรัมต่อไร่) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส่าคญั (p<0.05) กับกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ย โดยกรรมวิธี T2 T3 T4 และ T5 ให้ผลผลิตเฉลี่ย >500 กิโลกรัมต่อไร่ จ่านวนเมล็ด
ดีต่อกอเฉลีย่และจ่านวนเมล็ดต่อรวงเฉลี่ยในกรรมวิธ ีT2 มากที่สุดคอื 1,028±54.53 เมล็ดและ 144±12.76 เมล็ดตามล่าดับ เมื่อ
วิเคราะหต์้นทุนการผลติ พบว่า ในกรรมวิธี T2 มีต้นทุนสูงสดุ (4,149 บาทต่อไร่) และกรรมวิธี T5 มตี้นทุนต่่าสดุ (2,869 บาทต่อ
ไร่) ใกล้เคยีงกับกรรมวิธีท่ีไม่ใส่ปุย๋ชีวภาพ (T1) ซึ่งมีต้นทุน 2,599 บาทต่อไร่ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์สู่เกษตรกรจา่นวน 100 คน พบว่า มเีกษตรกรสนใจน่าน้่าหมักจาวปลวกไปใช้มากที่สุดร้อยละ 92.5 ผลิตภณัฑ์ปุ๋ยชีวภาพ
จากจุลินทรยี์ท้องถิ่นที่พัฒนาจากงานวิจัยนี้คือ 1) จุลินทรยี์เอโม (EIMO-Effective Indigenous Microorganisms) ซึ่งเป็นปุ๋ย
ชีวภาพจากจุลินทรีย์ท้องถิ่นประสทิธิภาพสูงที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายของจุลินทรยี์ที่เป็นประโยชน์ในดินโดยม ีB. circulans ที่
ช่วยปลดปล่อยฟอสฟอรัสทีเ่ป็นประโยชน์ในดินเป็นองค์ประกอบหลัก 2) ปุ๋ยชีวภาพ EOM (Effective Organic Matter) ผลิตจาก
วัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่นโดยมีจุลินทรีย์เอโมเป็นองค์ประกอบหลัก และ 3)น้่าหมักจาวปลวก ซึ่งผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ท้องถิ่นเหล่านี้
สามารถเพิ่มผลผลติข้าวหอมมะลอิินทรีย์ไดม้ากกว่าร้อยละ 20 

เนื้อหา บทน า 
       การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นการเกษตรทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเกษตรกรนิยมปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ 
105 มากที่สุดแต่ได้ผลผลิตค่อนข้างต่่าคือ 351-450 กิโลกรัมต่อไร่  และมีต้นทุนการผลิตสูงโดยต้นทนุการปลูกข้าวหอมมะลิแบบ
นาด่า  4,362.15 บาทต่อไร่ และแบบหว่าน 2,984.58 บาท ปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizer หรือ Biological fertilizer) ซึ่งเป็นปุ๋ยที่
ประกอบด้วยจลุินทรียส์ายพันธุด์ทีี่คัดเลือกแล้วและมีปรมิาณมาก จุลินทรีย์นี้จะเพิ่มประชากรและสร้างกลุ่มของเซลล์ในดินบริเวณ
ราก ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชเพื่อเพิ่มผลผลติ ปัจจุบันเกษตรกรยังขาดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ดังนั้น การ
วิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเ์พื่อหารูปแบบ วิธีการผลิตข้าวหอมมะลอิินทรีย์และถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่เกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตทีเ่หมาะสมซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าไปสูค่วามยั่งยืน
ต่อไป 
วิธีการศึกษา 
       ด่าเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร์ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2560 ส่ารวจข้อมูลรูปแบบการผลิตของเกษตรกร
ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิในจังหวัดสรุินทร์ เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย ์400 ตัวอย่าง และข้าวหอม
มะลิทั่วไป 400 ตัวอย่าง ครอบคลมุทุกอ่าเภอในจังหวัดสรุินทร์รวมทัง้สิ้น 800 ตัวอย่างและวิเคราะห์ขอ้มูล จากการจัดอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรยี์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร” โดยมีอาจารย์บญุรุ้ง สดี่า จากชุมชนศีรษะอโศก จังหวัด
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ศรีษะเกษเป็นวิทยากร และมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ่านวน 70 คน แล้วคัดเลือกเกษตรกรจากการอบรมครั้งนี้เป็นต้นแบบของ
การศึกษาการเจรญิเติบโตและผลผลิตขา้วพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จ่านวน 1 รายคือ นายชูเกียรติ มีโชค เกษตรกรบา้นศาลา ต.ท่า
สว่าง อ.เมืองสุรินทร์ และเตรยีมปุย๋ชีวภาพต่างๆ เช่น ปุ๋ยชีวภาพไอเอ็มโอ (IMO: Indigenous microorganism) ปุ๋ยโอเอ็ม (OM-
Organic matter) น้่าหมักนม น้่าหมักผัก และน้่าหมักผลไม้ วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 5 กรรมวิธี 3 ซ้่าคือ ไม่ใส่ปุย๋ (ชุด
ควบคุม, T1) ใส่ปุ๋ยชีวภาพ IMO+OM+แบคทีเรียละลายฟอสเฟต B. circulans   
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  (T2) ใส่น้่าหมักนม+น้่าหมักผลไม ้(T3) ใส่น้่าหมักนม+น้่าหมักผลไม+้แบคทีเรียละลายฟอสเฟต (T4) และใส่แบคทเีรียละลาย
ฟอสเฟต B. circulans  (T5) เก็บตัวอย่างดินนา การเจริญเติบโตและผลผลิต ต้นทุนการผลิต และวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตโิดยการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA และเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การใช้จุลินทรียเ์พื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร” จ่านวน 2 แห่ง คือ บ้านโนนง้ิว อ่าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์ และต่าบลสลักได 
อ่าเภอเมือง จังหวัดสรุินทร์ โดยมเีป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจ่านวน 100 คน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุย๋ชีวภาพให้เหมาะสมกับ
เกษตรกร 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
       รูปแบบและวิธีการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้ผลิตข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ร้อยละ 72.0 มีอายุ 41-60 ปี ปุ๋ยที่ใช้บ่ารุงดินร้อยละ 74.0 คือปุ๋ยคอก เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ร้อย
ละ 71.3 ได้ผลผลิตข้าว 201-500 กิโลกรัมต่อไร่ โดยส่วนใหญร่้อยละ 31.0 ไดผ้ลผลติ 301-400 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่เกษตรกร
ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทั่วไปร้อยละ 71.5 มีอายุ 41-65 ปี ปุ๋ยที่ใช้บ่ารุงดินคือ ปุ๋ยคอกและปุย๋เคมี ร้อยละ 45.5 และ 40.25 
ตามลา่ดับ เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทั่วไปร้อยละ 64.75 ไดผ้ลผลิตข้าว 201-500 กิโลกรัมต่อไร่ โดยส่วนใหญร่้อยละ 35.7 ได้
ผลผลติ 301-400 กิโลกรัม/ไร่ สมบัติดินนาของเกษตรกรผูผ้ลติข้าวหอมมะลิอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีค่า pH 4.94 - 
7.03 ปริมาณอินทรียวัตถรุ้อยละ 0.07 - 1.33 และฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์ 2.71 - 53.40 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ผลของปุ๋ย
ชีวภาพต่ออัตราการเจรญิเติบโตและผลผลิตของข้าวหอมมะลิอินทรยี์พันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ในแปลงนาเกษตรกรบ้านศาลา พบว่า 
ความสูงและ จ่านวนต้นต่อกอของต้นข้าวในระยะออกดอกในทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) ผลผลติข้าวในกรรมวิธี
ที่ไม่ใส่ ปุ๋ย (T1) มีค่าเฉลี่ย 307.5 ± 25.53 กิโลกรัมต่อไร่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคญั (p < 0.05) กับทุกกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ย 
ชีวภาพ (T2, T3, T4 และ T5) ซึ่งให้ผลผลติเฉลีย่มากกว่า 500 กิโลกรัมต่อไร่ จ่านวนเมลด็ดีต่อกอในแต่ละกรรมวิธีและจา่นวน 
เมลด็ต่อรวงในแตล่ะกรรมวิธีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคญั (p < 0.05) โดยกรรมวิธีใส่ปุ๋ยชีวภาพ IMO + OM + แบคทีเรีย
ละลายฟอสเฟต (T2) มีจ่านวนเมล็ดดตี่อกอเฉลี่ยและจ่านวนเมล็ดต่อรวงเฉลี่ยมากที่สดุ คือ 1,028 ± 54.53 เมล็ด และ 144 ± 
12.76 เมล็ด ตามล่าดับ ต้นทุนการผลิตข้าวในกรรมวิธ ีT2 มีต้นทุนการผลิตข้าวสูงท่ีสุดคือ 4,149 บาทต่อไร่ กรรมวิธี T3 ที่ใส่ปุ๋ย
ชีวภาพมีต้นทุนการผลติข้าวต่่าที่สดุคือ 2,798 บาทต่อไร่ และกรรมวิธีที่เป็นชุดควบคุม (ไม่ใสปุ่๋ย) มีตน้ทุนการผลติข้าวเท่ากับ 
2,599 บาทต่อไร่ ผลิตภณัฑ์ปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่พัฒนาจากงานวิจัยนี้คือ 1) จุลินทรีย์เอโม (EIMO-Effective 
Indigenous Microorganisms) ซึ่งเป็นปุ๋ยชีวภาพจากจลุินทรีย์ท้องถิ่นประสิทธิภาพสูงที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายของจลุินทรีย์ที่
เป็นประโยชน์ในดินโดยมีแบคทีเรยีละลายฟอสเฟต B. circulans ที่ช่วยปลดปล่อยฟอสฟอรัสทีเ่ป็นประโยชน์ในดินเป็น
องค์ประกอบหลัก 2) ปุ๋ยชีวภาพ EOM (Effective Organic Matter) ผลติจากวสัดุอินทรีย์ในท้องถิ่นโดยมีจลุินทรียเ์อโมเป็น
องค์ประกอบหลัก และ 3)น้่าหมักจาวปลวก ซึ่งผลิตภณัฑ์จลุินทรีย์ทอ้งถิ่นเหล่านี้สามารถเพิม่ผลผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียไ์ด้
มากกว่าร้อยละ 60 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
       รูปแบบและวิธีการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทรร์้อยละ 72.0 มีอายุ 41-60 ปี ปุ๋ยที่ใช้บ่ารุง
ดินร้อยละ 74.0 คือปุ๋ยคอก เกษตรกรผูผ้ลติข้าวหอมมะลิอินทรยี์ร้อยละ 71.3 ไดผ้ลผลติข้าว 201-500 กิโลกรัมต่อไร่ โดยส่วน
ใหญ่ร้อยละ 31.0 ได้ผลผลิต 301-400 กิโลกรัม/ไร ่กรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ยชีวภาพมีผลท่าใหผ้ลผลติข้าวสูงกว่ากรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 
ซึ่งผลผลิตข้าวอินทรีย์ในกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ยจะใหผ้ลผลติเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตขา้ว เกษตรกร
สนใจน่าน้่าหมักจาวปลวกไปใช้มากกที่สุดร้อยละ 92.5 เนื่องจากเตรยีมสะดวกและใช้เวลารวดเร็วมากกว่าปุ๋ยชีวภาพชนิดอื่นๆ 
ดังนั้น ในการพัฒนาผลติภณัฑ์ปุ๋ยชีวภาพเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรจึงมีการพัฒนาปุ๋ยเอโม ปุ๋ยอีโอเอ็ม และน้่า
หมักจาวปลวก  
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รูปภาพประกอบ 
 
 

 

  

 
รายละเอียดอื่นๆ  
(ผลิตภัณฑ์ / โมเดล 
/ ขนาด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภณัฑ์ปุ๋ยชีวภาพเรียงตามล่าดบัดังน้ีคือ ปุ๋ย OM ปุ๋ย IMO ปุ๋ย EIMO ปุ๋ย EMO และน้า่หมักจาวปลวก 

 

 


