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บทคัดย่อ
การศึ ก ษามี ว ัตถุ ประสงค์เพื่ อ ศึก ษา 1) เพื่ อ ศึ ก ษาระยะเวลาการเติ บ โตของกวางตุ ้งอิน ทรี ย ์ 2) เพื่ อ ศึ กษา
ระยะเวลาการเติบโตของผักชีอินทรี ย ์ 3) เพื่อศึกษาการจัดการในการปลูกพืชลงแปลงเกษตรอินทรี ย ์ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาคือ แปลงปลูกพืชที่ปลูก กวางตุง้ และผักชี อินทรี ยข์ องสวนเกษตรอินทรี ย ์ ไร่ รับตะวัน จ.กาญจนบุรี
โดยนาข้อมูลจานวนแปลงมาจากบันทึกการปลูกพืชในปี 2560-2561 แปลงปลูกกวางตุง้ และผักชี จานวน 198 แปลง
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เอกสารเก็บข้อมูล และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ T-Test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระยะเวลาการเติบโตของกวางตุง้ อินทรี ย ์ โดยรวมนั้นมีระดับความสมบูรณ์ มาก โดยที่
ขั้นตอนการเตรี ยมเมล็ด พบว่า มีความสมบูรณ์ของพืชอยูใ่ นระดับความสมบูรณ์ มาก ขั้นตอนการเตรี ยมต้นกล้า พบว่า
มีความสมบูรณ์ ของพืชอยู่ในระดับมาก ขั้นตอนการเติบโตของพื ช พบว่า มีความสมบูรณ์ ของพืชอยู่ในระดับ มาก
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว พบว่า มีความสมบูรณ์อยูใ่ นระดับสมบูรณ์
2) ระยะเวลาการเติบโตของผักชีอินทรี ย ์ โดยรวมนั้นมีระดับความสมบูรณ์ มาก โดยที่ข้ นั ตอนการเตรี ยมเมล็ด พบว่า มี
ความสมบูรณ์ ของพืชอยู่ในระดับความสมบูรณ์ มาก ขั้นตอนการเตรี ยมต้นกล้า พบว่า มีความสมบูรณ์ ของพืชอยู่ใน
ระดับมาก ขั้นตอนการเติบโตของพืช พบว่า มีความสมบูรณ์ของพืชอยูใ่ นระดับสมบูรณ์ ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว พบว่า มี
ความสมบูรณ์อยูใ่ นระดับสมบูรณ์
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3) การจัดการปลูกพืชลงแปลงเกษตรอินทรี ย ์ โดยแบ่งออกเป็ น 5 กิจกรรม ได้แก่ การเตรี ยมดิน การให้น้ า การใส่ ปุ๋ย
การกาจัดแมลงศัตรู พืช การกาจัดวัชพืช โดยรวมแล้ว ระดับการจัดการอยูใ่ นระดับการจัดการน้อย กิจกรรมการเตรี ยม
ดิน วิธีที่มีระดับการจัดการมากที่สุด คือ ไถพรวนด้วยแทรกเตอร์ กิจกรรมการให้น้ า วิธีที่มีระดับการจัดการมากที่สุด
คือ ให้โดยสปริ งเกอร์ กิจกรรมการใส่ ปุ๋ย วิธีที่มีระดับการจัดการมากที่สุด คือ ให้มูลสัตว์ กิจกรรมการกาจัดแมลง
ศัตรู พืช วิธีที่มีระดับการจัดการน้อย คือ ใช้น้ าส้มควันไม้ กิจกรรมการจัดการวัชพืช วิธีที่มีระดับการจัดการมากที่สุด
คือ ใช้ฟางคลุมดิน
4) ผลเปรี ยบเทียบระดับการจัดการในการปลูกพืชลงแปลง จาแนกตามชนิ ดของพืช พบว่า มีความแตกต่างกันในการ
จัดการ การใส่ ปยุ๋ และการกาจัดแมลงศัตรู พืช อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5) ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิพลของระยะเวลาการเติบโตของกวางตุง้ อินทรี ยก์ บั การจัดการในการปลูกพืชลงแปลง พบว่า
ได้ค่าประสิ ทธิภาพของการทานาย R2 เท่ากับ 0.029 ระยะการเติบโตของผักกวางตุง้ ทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั การ
จัดการในการปลูกพืชลงแปลงได้ร้อยละ 2.9 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6) ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิพลของระยะเวลาการเติบโตของผักชีอินทรี ยก์ บั การจัดการในการปลูกพืชลงแปลง พบว่า ได้
ค่าประสิ ทธิ ภาพของการทานาย R2 เท่ากับ 0.049 ระยะการเติบโตของผักกวางตุง้ ทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั การ
จัดการในการปลูกพืชลงแปลงได้ร้อยละ 4.9 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : กวางตุง้ ผักชี การจัดการแปลงปลูกพืช

ABSTRACT
The purposes of study aim to access 1) Study the growth period of Cantonese organic. 2) Study the growth
period of Coriander organic. 3) Study management in growing crops into organic farms. Samples of 198 Plant for
Cantonese and Coriander were recruited by frequency, percentage, standard deviation, T-Test, the one-way ANOVA
and multiple regression analysis.
The result of study indicates that 1) Organic growth period of Cantonese Overall, there is a high level of
completeness.
2) Organic growth period of Coriander Overall, there is a high level of completeness.
3) Plantation management, there management level is at the low level of management.
4) Comparison of plantation management, classified by plant type, if shows that differences in management in
Fertilizer and Getting rid of pests, give significant value at .05 level.
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5) The result of regression factors of the growth period Cantonese and plantation management, it shows the
performance of coefficient of determination (R 2) is .0.029. The growth period will affect to performance of plants
managerment. The model is significant and explain 2.9% for performance efficiency at .05 level.
6) The result of regression factors of the growth period Coriander and plantation management, it shows the
performance of coefficient of determination (R2) is .0.049. The growth period will affect to performance of plants
managerment. The model is significant and explain 4.9% for performance efficiency at .05 level.
Keywords : Cantonese, Coriander, Plantation management

บทนำ
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตกรรมตั้งแต่อดีตด้วยความที่ประเทศไทยมีสภาพอากาศ ฤดูกาล ทรัพยากร
แหล่งน้ า ที่ดินเป็ นที่ลาบลุ่ม สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมในการเจริ ญเติบโตของพืชหลากหลายชนิด จึงทาให้ประเทศ
ไทยมีผลผลิตทางด้านการเกษตรที่หลากหลายหมุนเวียนไปตามฤดูกาลสามารถผลิตได้ตลอดปี (ศูนย์ภูมิอากาศสานัก
พัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2560) ในอดีตการปลูกพืชของประเทศไทยนั้นเป็ นการปลูกเพื่อเลี้ยงชีพ นาเมล็ดพันธุ์ที่เก็บจาก
ในป่ า หรื อต้นพันธุ์เดิม ซึ่ งเป็ นการปลูกเพื่อบริ โภคเลี้ยงชีวิต บริ โภคภายในครอบครัวเป็ นการปลูกที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่ อง
ของการค้าเป็ นหลัก
ต่อมาประเทศไทยได้รับอิธิพลทางด้านเกษตรอุสาหกรรมจากชาติตะวันตก ที่มุ่งเน้นการผลิตพืชเชิงเดี่ยวใน
บริ เวณกว้างจุดมุ่งหวังเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ สูง โดยประเทศไทยได้จดั ทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2504 โดยนโยบายดาเนินการต่อเนื่อง 30 ปี (ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2554) ประเทศไทย
เปลี่ยนการปลูกพืชเชิงครองชีพในครัวเรื อนเป็ นการปลูกในระบบเกษตรอุสาหกรรมตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา โดยการปลูก
พืชในระบบเกษตรอุตสาหกรรมนั้นเกษตรกรต้องปลูกพืชที่ตรงความต้องการของตลาดโลกเป็ นหลักเช่น ข้าว อ้อย
ยาง มันสาปะหลัง เป็ นต้น โดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อให้ผลผลิตต่อไร่ สูงขึ้นนั้นทาให้ความหลากหลายในการปลูก
พืชนั้นลดลง มีการใช้เครื่ องจักรกล สารเคมี ยาฆ่าแมลง ฮอร์ โมนพืช เข้ามามีบทบาทสาคัญในกระบวนการปลูกพืช
มากขึ้น (วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2553) เพราะการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนั้นมีความเสี่ ยงในการเกิดความเสี ยหายสู งจาก
วัชพืชและศัตรู พืช มีการใช้แรงงานคน สัตว์ เครื่ องจักรเข้าสู่ กระบวนการผลิตมากขึ้นแทนการเกิดขึ้นของธรรมชาติ
การทาเช่นนี้ทาให้ประเทศไทยมีผลผลิตด้านการเกษตรสู งขึ้น มีการส่ งออกสิ นค้าเกษตรสู งขึ้นประเทศได้รับ
ประโยชน์จากสิ นค้าเหล่านี้สูงขึ้น ผูบ้ ริ โภคมีสินค้าบริ โภคทางการเกษตรทั้งปี เพียงพอต่อการเกิดของประชากร แต่
ต้องแลกมาด้วยสภาพแวดล้อม สารตกค้าง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ซึ่ งการทาเกษตรระบบอุตสาหกรรมนั้น
ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมากต่อระบบนิเวศทาให้ทรัพยากรดินเกิดความไม่สมดุลในแร่ ธาตุ กายภาพของดิน
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เปลี่ยนแปลงไปดินไม่สามรถกักเก็บแร่ ธาตุ แมลงบางชนิดที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชไม่สามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้ ทั้งหมดนี้
ส่ งผลทาให้พืชที่ปลูกในระบบเกษตรอุตสาหกรรมนั้นขาดภูมิตา้ นทานโรค เชื้อโรคทาร้ายต้นพืชได้ง่าย สร้างความ
เสี ยหายทางด้านผลผลิตให้กบั เกษตรกร ด้วยเหตุน้ ีทาให้เกษตรกรเองจึงจาเป็ นต้องพึ่งสารเคมีในกระบวนการผลิต
อย่างต่อเนื่องซึ่ งจะส่ งผลระยะยาวในห่วงโซ่ การผลิตและนามาซึ่ งสารตกค้างในผลผลิตส่ งต่อถึงผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
(เครื อข่ายเตือนภัยสารเคมีกาจัด ศัตรู พืช, 2556)
เกษตรอินทรี ยจ์ ึงเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกของระบบการผลิตสิ นค้าด้านการเกษตร เพราะเป็ นการผลิตทาง
การเกษตรที่คานึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีวิธีการจัดการ
นิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็ น ปุ๋ ยเคมี สารเคมีก่า
จัดศัตรู พืช และฮอร์ โมนต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม เน้นการใช้วสั ดุอินทรี ยช์ นิดต่างๆ เช่น ปุ๋ ยคอก
ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสด และปุ๋ ยชีวภาพในการปรับคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และให้ธาตุอาหารแก่พืช ทาให้พืช
อินทรี ยม์ ีความแข็งแรงต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดว้ ยตัวเอง จึงมีความมัน่ ใจว่าจะมีความปลอดภัยจากสารพิษ
ตกค้าง ปลอดภัยทั้งผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคอีกทั้งไม่ทาลายสภาพแวดล้อมให้ทรุ ดโทรม ช่วยสร้างความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และนาไปสู่ การสร้างระบบการผลิตที่ยง่ั ยืน (ศูนย์ปฏิบตั ิการข้อมูลด้านการตลาดสิ นค้า เกษตรอินทรี ย,์ 2551)
ปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคใส่ ใจดูแลสุ ขภาพมากขึ้น โดยในปัจจุบนั มีแนวโน้มการบริ โภคอาหารที่ปลอดภัยในการ
ผลิตตั้งแต่ตน้ น้ า ดังนั้นอาหารที่ตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคในปัจจุบนั ได้ดีที่สุดคือ อาหารอินทรี ย ์ โดยอาหารอินทรี ยน์ ้ นั ผลิต
ขึ้นโดยวิธีทางธรรมชาติและไม่ใช้สารเคมีในการผลิต เมื่ออาหารอินทรี ยเ์ ป็ นที่ตอ้ งการของตลาดมากขึ้น ทาให้
เกษตกรผูผ้ ลิตมีการปรับตัวและผลิตพืชที่ปลูกโดยวิธีอินทรี ยม์ ากขึ้น รวมตัวจับกลุ่มเป็ นเครื อข่ายปลูกพืชเกษตร
อินทรี ย ์ (เจษฎาภรณ์ สุ ดแดน, 2556) เพื่อให้ตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ แต่เนื่องด้วยการผลิตพืช
อินทรี ยน์ ้ นั จาเป็ นต้องมีการจัดการในการปลูกที่เหมาะสม เพื่อให้การทางานของเกษตกรนั้นสะดวก ประหยัดในด้าน
เวลา ด้านต้นทุน และด้านแรงงาน เป็ นต้น
โดยในปัจจุบนั เกษตกรที่ปลูกเกษตรอินทรี ยแ์ บบพึ่งพาต้นเองนั้น มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเองให้ไปสู่ เกษตร
อินทรี ยท์ ี่มีการรับรองมารตฐานเพื่อให้สินค้าของตนเองนั้นเป็ นที่ยอมรับของตลาดและเพิ่มความมัน่ ใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค
ในการขยายตัวเพื่อให้เป็ นเกษตรอินทรี ยน์ ้ นั มีข้ นั ตอนในการจัดรู ปแบบพื้นที่ และต้องมีความรู ้ความเข้าใจใน
มาตรฐานของเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อที่จะปรับปรุ งและแก้ไขการดาเนินงานภายในให้เป็ นไปตามมาตรฐานด้วย หนึ่งใน
กระบวนการที่สาคัญของการทามาตรฐานนั้นคือการเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตสิ นค้าเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุ ง
งานอยูเ่ สมอ และปัญหาที่ผวู ้ ิจยั ได้พบคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรนั้น เป็ นเพียงแค่การจดบันทึกการทางาน
ประจาวันและประเมิณคุณภาพของพืชผักเพียงเท่านั้น การให้ขอ้ มูลในส่ วนนั้นเป็ นเพียงแค่การจดบันทึกประจาวันจึง
ไม่สามารถพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพของสิ นค้าให้เป็ นรู ปธรรมได้ ผูว้ ิจยั จึงเห็นสาคัญว่า ข้อมูลที่เกษตรกรได้ทาบันทึก
ในการทางานประจาวัน และการประเมิณพืชผักที่อยูใ่ นแปลงเกษตรอินทรี ยน์ ้ นั มีความสาคัญในการนามาต่อยอด
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วิเคราะห์ขอ้ มูลให้เป็ นรู ปธรรม ดังนั้นการจัดการปลูกพืชลงแปลงเกษตรอินทรี ยใ์ นครั้งนี้จึงมีความสาคัญต่อเกษตกร
เป็ นอย่างมาก วิจยั สนใจศึกษา สารวจวิธีการจัดการปลูกพืชลงแปลงของสวนเกษตรอินทรี ย ์ ไร่ รับตะวัน จ.กาญจนบุรี
เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้ เกษตกรหรื อผูว้ จิ ยั ท่านอื่น ได้เห็นความสาคัญของข้อมูลในส่ วนนี้เพื่อการพัฒนาของเกษตร
อินทรี ยใ์ นประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
1. เพื่อศึกษาระยะเวลาการเติบโตของกวางตุง้ อินทรี ย ์
2. เพื่อศึกษาระยะเวลาการเติบโตของผักชีอินทรี ย ์

3. เพื่อศึกษาการจัดการในการปลูกพืชลงแปลงเกษตรอินทรี ย ์
สมมุติฐำนกำรวิจยั
1. ชนิดพืชที่แตกต่างกันส่ งผลให้การจัดการในการปลูกพืชลงแปลงแตกต่างกัน
2. ระยะเวลาในการเติบโตของกวางตุง้ ส่ งผลต่อการจัดการในการปลูกพืชลงแปลง
3. ระยะเวลาในการเติบโตของผักชีส่งผลต่อการจัดการในการปลูกพืชลงแปลง

ขอบเขตของกำรวิจยั
ขอบเขตด้ ำนเนื้ อหำ
- ระยะเวลาการเติบโตของผักอินทรี ย ์ 2 ชนิด คือ กวางตุง้ และผักชี เป็ นพืชชนิดกินใบ ระยะเวลา
ในการปลูก 50 วัน ปลูกได้ตลอดปี ประกอบไปด้วย ขั้นตอนในการเตรี ยมเมล็ด ขั้นตอนการเตรี ยมต้นกล้า การเติบโต
ของพืช และขั้นตอนการเก็บเกี่ยว
- การจัดการในการปลูกพืชลงแปลง ได้แก่ การเตรี ยมดิน การให้น้ า การใส่ ปุ๋ย การกาจัดแมลง
ศัตรู พืช การจัดการวัชพืช

1ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ผักกว้างตุง้ และผักชี ที่ปลูกลงแปลงในสวนเกษตรอินทรี ย ์ ไร่ รับตะวัน จ.กาญจนบุรี ในปี 25602561
ขอบเขตด้ ำนพื้นที่
แปลงสวนเกษตรอินทรี ย ์ ไร่ รับตะวัน จ.กาญจนบุรี ขนาดแปลง 20 ตารางเมตร
ขอบเขตด้ ำนระยะเวลำจัดเก็บข้ อมูล
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จัดเก็บข้อมูลจากเอกสารบันทึกการปลูกพืชลงแปลงของสวนเกษตรอินทรี ย ์ ไร่ รับตะวัน จ.
กาญจนบุรี ในปี 2560-2561

ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงระยะเวลาในการเติบโตของกวางตุง้ อินทรี ย ์
2. ได้ทราบถึงระยะเวลาการเติบโตของผักชีอินทรี ย ์
3. ได้ทราบถึงการจัดการในการปลูกพืชลงแปลงเกษตรอินทรี ย ์

กำรทบทวนวรรณกรรม
หลักกำรเกษตรอินทรีย์
ด้ ำนสุ ขภำพ
เกษตรอินทรี ยค์ วรจะต้องส่ งเสริ มและสร้างความยัง่ ยืนให้กบั สุ ขภาพอย่างเป็ นองค์รวมของดิน พืช
สัตว์ มนุษย์ และโลก สุ ขภาวะของสิ่ งมีชีวิตแต่ละปัจเจกและของ ชุมชน เป็ นหนึ่งเดียวกันกับสุ ขภาวะของ
ระบบนิเวศ การที่ผนื ดินมีความอุดมสมบูรณ์จะทาให้พืชพรรณต่างๆ แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี ส่ งผลต่อสัตว์
เลี้ยงและมนุษย์ที่อาศัยพืชพรรณเหล่านั้นเป็ นอาหาร สุ ขภาวะเป็ นองค์รวมและเป็ นปัจจัยที่สาคัญของ
สิ่ งมีชีวิต การมีสุขภาวะที่ดีไม่ใช่การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงภาวะแห่งความเป็ นอยูท่ ี่ดีของ
กายภาพ จิตใจ สังคม และสภาพแวดล้อมโดยรวม ความแข็งแรง ภูมิตา้ นทาน และความสามารถในการฟื้ น
ตัวเองจากความเสื่ อมถอยเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของสุ ข ภาวะที่ดี บทบาทของเกษตรอินทรี ย ์ ไม่ว่าจะเป็ น
การผลิตในไร่ นา การแปรรู ป การกระจายผลผลิต หรื อการบริ โภค ต่างก็มีเป้าหมายเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาวะที่
ดีของระบบนิเวศและสิ่ งมีชีวิต ทั้งปวง ตั้งแต่ส่ิ งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กสุ ดในดินจนถึงตัวมนุษย์เราเอง เกษตร
อินทรี ยจ์ ึงมุ่งที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพสู ง และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสนับสนุนให้มนุษย์ได้มีสุข
ภาวะที่ดีข้ นึ ด้วยเหตุน้ ี เกษตรอินทรี ยจ์ ึงเลือกที่จะปฏิเสธการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีกาจัดศัตรู พืช เวชภัณฑ์สัตว์
และสารปรุ งแต่งอาหาร ที่อาจมีอนั ตรายต่อสุ ขภาพ
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ด้ ำนนิเวศวิททยำ
เกษตรอินทรี ยค์ วรจะต้องตั้งอยูบ่ นรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฐจักรแห่ง ธรรมชาติ การ
ผลิตการเกษตรจะต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วยทาให้ระบบและวัฐจักรธรรมชาติเพิ่มพูนและ
ยัง่ ยืนมากขึ้น หลักการเกษตรอินทรี ยใ์ นเรื่ องนี้ต้ งั อยูบ่ นกระบวนทัศน์ที่มองเกษตรอินทรี ยใ์ นฐานะ
องค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศที่ มีชีวิต ดังนั้น การผลิตการเกษตรจึงต้องพึ่งพาอาศัยกระบวนการทาง
นิเวศวิทยาและวงจรของ ธรรมชาติ โดยการเรี ยนรู ้และสร้างระบบนิเวศสาหรับให้เหมาะสมกับการผลิตแต่
ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น ในกรณี ของการปลูกพืช เกษตรกรจะต้องปรับปรุ งดินให้มีชีวิต หรื อในการเลี้ยงสัตว์
เกษตรกรจะต้องใส่ ใจกับระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์ ม หรื อในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เกษตรกรต้องใส่ ใจกับ
ระบบนิเวศของบ่อเลี้ยง การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรื อแม้แต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่ า จะต้องสอดคล้อง
กับวัฐจักรและสมดุลทางธรรมชาติ แม้ว่าวัฐจักรธรรมชาติจะเป็ นสากล แต่อาจจะมีลกั ษณะเฉพาะท้องถิน่
นิเวศได้ ดังนัน การจัดการเกษตรอินทรี ยจ์ ึงจาเป็ นต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขท้องถิ่น ภูมินิเวศ วัฒนธรรม
และเหมาะสมกับขนาดของฟาร์ ม เกษตรกรควรใช้ปัจจัยการผลิตและพลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ เน้นการ
ใช้ซ้ า การหมุนเวียน เพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมให้มีความยัง่ ยืน ฟาร์ มเกษตรอินทรี ยค์ วร
สร้างสมดุลของ นิเวศการเกษตร โดยการออกแบบระบบการทาฟาร์ มที่เหมาะสม การฟื้ นฟูระบบนิเวศ
ท้องถิน่ และการสร้างความหลากหลายทั้งทางพันธุกรรมและกิจกรรมทางการเกษตร ผูค้ นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต การแปรรู ป การค้า และการบริ โภคผลผลิตเกษตรอินทรี ยค์ วรช่วยกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทั้งในแง่ของภูมินิเวศ สภาพบรรยากาศ นิเวศท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศ และน้ า
ด้ ำนควำมเป็ นธรรม
เกษตรอินทรี ยค์ วรจะตั้งอยูบ่ นความสัมพันธ์ที่มีความเป็ นธรรมระหว่างสิ่ งแวดล้อมโดยรวมและ
สิ่ งมีชีวิต ความเป็ นธรรมนี้รวมถึงความเท่าเทียม การเคารพ ความยุติธรรม และการมีส่วนในการปกปัก
พิทกั ษ์โลกที่เราอาศัยอยู่ ทั้งในระหว่างมนุษย์ดว้ ยกันเอง และระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งมีชีวิตอื่นๆ ในหลักการ
ด้านนี้ ความสัมพันธ์ของผูค้ นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิตเกษตร อินทรี ยใ์ นทุก
ระดับควรมีความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นธรรม ทั้งเกษตรกร คนงาน ผูแ้ ปรรู ป ผูจ้ ดั จาหน่าย ผูค้ า้ และผูบ้ ริ โภค
ทุกผูค้ นควรได้รับโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนช่วยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร และช่วย
แก้ไขปัญหาความยากจน เกษตรอินทรี ยค์ วรมีเป้าหมายในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ที่
เพียงพอ และมีคุณภาพที่ดี ในหลักการข้อนี้หมายรวมถึงการปฏิบตั ิต่อ สัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การจัดสภาพการเลี้ยงให้สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการ ทางธรรมชาติของสัตว์ รวมทั้งดูแล
เอาใจใส่ ความเป็ นอยูข่ องสัตว์อย่างเหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่นามา ใช้ในการผลิตและ
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การบริ โภคควรจะต้องดาเนินการอย่างเป็ นธรรม ทั้งทางสังคมและทางนิเวศวิทยา รวมทั้งต้องมีการอนุรักษ์
ปกป้องให้กบั อนุ ชนรุ่ นหลัง ความเป็ นธรรมนี้จะรวมถึงว่า ระบบการผลิต การจาหน่าย และการค้าผลผลิต
เกษตรอินทรี ยจ์ ะต้องโปร่ งใส มีความเป็ นธรรม และมีการนาต้นทุนทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมมาพิจารณา
เป็ นต้นทุนการผลิตด้วย

ด้ ำนกำรดูแลเอำใจใส่
การบริ หารจัดการเกษตรอินทรี ยค์ วรจะต้องดาเนิ นการอย่างระมัดระวังและ รับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุ ข ภาพ
และความเป็ นอยูข่ องผูค้ นทั้งในปัจจุ บนั และอนาคต รวมทั้งพิทกั ษ์ปกป้องสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย เกษตรอินทรี ย ์
เป็ นระบบที่มีพลวัต รและมี ชีวิตในตัวเอง ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงจะเกิด ขึ้น ได้ท้ งั จากปั จจัยภายในและภายนอก ผูท้ ี่
เกี่ ย วข้อ งกับ เกษตรอิ น ทรี ย ์ค วรด าเนิ น กิ จ การต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพและเพิ่ มผลผลิ ต ในการผลิ ต แต่ ใ น
ขณะเดียวกันจะต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพและ สิ่ งแวดล้อม ดังนี้ น เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ
จะต้องมีการประเมินผลกระทบอย่างจริ งจัง และแม้แต่เทคโนโลยีที่มีการใช้อยู่แล้ว ก็ควรจะต้องมีการทบทวนและ
ประเมินผลกันอยูเ่ นืองๆ ทั้งนี้เพราะมนุษย์เรายังไม่ได้มีความรู ้ความเข้าใจอย่างดีพอเกี่ยวกับระบบ นิเวศการเกษตร ที่มี
ความสลับซับซ้อน ดังนั้น เราจึงต้องดาเนินการต่างๆ ด้วยความระมัดระวังเอาใจใส่ ในหลักการนี้ การดาเนินการอย่าง
ระมัดระวังและรับผิดชอบเป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หารจัดการ การพัฒนา และการคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะนามาใช้
ในเกษตรอินทรี ย ์ ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อสร้างหลักประกันความมัน่ ใจว่า เกษตรอินทรี ยน์ ้ นั ปลอดภัย
และเหมาะกับสิ่ งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอประสบการณ์จากการ
ปฏิบตั ิ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะสมถ่ายทอดกันมาก็อาจมีบทบาทในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้เช่นกัน เกษตรกรและ
ผูป้ ระกอบการควรมีการประเมินความเสี่ ย ง และเตรี ยมการป้ องกันจากนาเทคโนโลยีต่า งๆ มาใช้ และควรปฏิเสธ
เทคโนโลยีที่มีความแปรปรวนมาก เช่น เทคโนโลยีพนั ธุวิศวกรรม การตัดสิ นใจเลือกเทคโนโลยีต่างๆ จะต้องพิจารณา
ถึงความจาเป็ นและระบบคุณค่าของผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผูท้ ี่อาจได้รับผลกระทบ และจะต้องมีการปรึ กษาหารื อ
อย่างโปร่ งใสและมีส่วนร่ วม
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ระเบียบกำรวิจยั
เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิ ธี ก ารวิจัย เชิ งส ารวจ (Survey Research) และใช้
เอกสารเก็บบันทึกการปลูกพืชลงแปลง (Document) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรที่นามาใช้ในการศึกษาครั้วนี้ คือ จานวนแปลงปลูกผักกวางตุง้ อินทรี ย ์ และผักชีอินทรี ย ์ ที่ปลูกได้
ในปี 2560-2561โดยใช้ขอ้ มูลจากเอกสารบันทึกการปลูกพืช
แหล่งข้อมูลมาจากเอกสาร (Document) บันทึกการปลูกพืชลงแปลงของสวนเกษตรอินทรี ย ์ ไร่ รับตะวัน จ.
กาญจนบุรี ประจาปี 2560-2561 โดยการศึกษาครั้งนี้ ใช้หัวข้อบันทึก ชนิดของพืช, ระยะการเติบโตของพืช เพื่อศึกษา
หาความสัมพันธ์กบั การจัดการในการปลูกพืชลงแปลง ในหัวข้อบันทึก การเตรี ยมดิน การให้น้ า การใส่ ปยุ๋ การกาจัด
แมลงศัตรู พืช และการจัดการวัชพืช
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย ผูศ้ ึกษาได้สร้างเครื่ องมือเพื่อใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ โดยจัดทาเอกสารบันทึก ข้อ มูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเนื้อหาในเอกสารแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลของแปลงปลูกพืช ได้แก่ แปลงที่ปลูก ชนิ ดของพืช โดยให้ใส่ ชนิ ดของพืชที่ปลูกลงแปลง
นั้นๆ เพียงชนิ ดเดียว ตามตารางที่ 3.1 ลักษณะคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Multiple Choices Question )โดยให้เลือก
คาตอบเพียงข้อเดียว จานวน 1 ข้อ
ส่ วนที่ 2 คาถามประเมิณความสมบูรณ์ ของพืชแต่ละระยะเวลาการเติบโต ได้แก่ ขั้นตอนการเตรี ยมเมล็ด,
ขั้นตอนการเตรี ยมต้นกล้า, การเติบโตของพืช, ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ในการให้คะแนนแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) ของลิเคอร์ (Likert) ลักษณะคาถามเป็ นแบบสเกลการจัดประเภทที่เลือก Selected Category Scales (ศิ
ริ วรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. 2541) มีสเกลวัดความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ มีสเกลวัดความสาคัญ 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 คาถามประเมิณการจัดการปลูกพืชลงแปลง ได้แก่ การเตรี ยมดิน การให้น้ า การใส่ ปุ๋ย การกาจัด
แมลงศัตรู พื ช และการจัดการวัชพื ช เป็ นแบบสอบถามแบบเกณฑ์ใ นการให้คะแนนแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า
(Rating Scale) ของลิเคอร์ (Likert) ลักษณะคาถามเป็ นแบบสเกลการจัดประเภทที่เลือก Selected Category Scales (ศิ
ริ วรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. 2541) มีสเกลวัดความคิดเห็น 5 ระดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เมื่ อ ท าการเก็บ ข้อ มู ล เป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว ได้น าข้อ มู ล ทั้งหมดที่ ไ ด้ไ ปตรวจสอบความถู ก ต้อ ง โดยให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญทาการตรวจสอบแบบสอบถาม(IOC) จานวน 3 คน และทาการปรั บปรุ งเอกสารพร้ อมนาเอกสารนั้นไป
ทดสอบเก็บข้อมูลจานวน 30 แปลง แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิ เคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ซึ่ งควรมากกว่า 0.7 แล้วจึ งนา
แบบสอบถามนั้นไปเก็บข้อ มูลจริ ง เมื่อเก็บข้อมูลเรี ยบร้ อยแล้วจึ งนามาลงรหัส บันทึกข้อมูลและประมวลผลด้ว ย
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อทาการใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
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1. การวิ เ คราะห์ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อ ธิ บ ายบรรยายข้อ มู ลเพื่ อ แจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Means) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อทาการวิเคราะห์และอธิ บายข้อมูล ด้านการเลือกชนิดพืช ระยะเวลาการเติบโตของ
พืช การจัดการปลูกพืชลงแปลง
2. การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Analysis) โดยใช้ส ถิ ติ Independent t-test เพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 คือ ชนิดพืชที่แตกต่างกันส่ งผลให้การจัดการในการปลูกพืชลงแปลงแตกต่างกัน
ใช้สถิติการวิเคราะห์แบบถดถอย (Regression Analysis) เพื่อหาความอิธิพลที่ส่งผลระหว่างตัวแปร
ต้นและตัวแปรตาม ระยะเวลาในการเติบโตของพืชส่ งผลต่อการจัดการในการปลูกพืชลงแปลง
เพื่อทดสอบสมมติฐานในข้อที่ 2 คือ ระยะเวลาในการเติบโตของกวางตุง้ ส่ งผลต่อการจัดการใน
การปลูกพืชลงแปลง และข้อ 3 คือ ระยะเวลาในการเติบโตของผักชีส่งผลต่อการจัดการในการปลูก
พืชลงแปลง

ผลกำรวิจยั
การสรุ ปผลการศึกษาประกอบด้วยทั้งหมด 6 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลระยะเวลาการเติบโตของกวางตุ้งอิ นทรี ย์
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลระยะเวลาการเติบโตของผักชีอินทรี ย์
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลการจัดการในการปลูกพื ชลงแปลงเกษตรอิ นทรี ย์
ส่ วนที่ 4 การวิ เคราะห์ ข้อมูลทดสอบสมมติ ฐานเพื่ อเปรี ยบเทียบระดับการจั ดการในการปลูกพื ชลงแปลง
จาแนกตามชนิ ดของพื ช
ส่ วนที่ 5 การวิ เคราะห์ ข้อมูลเพื่ อทดสอบสมมติ ฐานเกี่ยวกับ ปั จจั ยที่มีอิทธิ พลของระยะเวลาการเติ บโตของ
กวางตุ้งอิ นทรี ย์กับการจัดการในการปลูกพื ชลงแปลง
ส่ วนที่ 6 การวิ เคราะห์ ข้อมูลเพื่ อทดสอบสมมติ ฐานเกี่ยวกับปั จจั ยที่มีอิทธิ พลของระยะเวลาการเติ บโตของ
ผักชีอินทรี ย์กับการจัดการในการปลูกพื ชลงแปลงข้ อเสนอแนะในการวิ จัยครั้ งต่ อไป
กำรอภิปรำยผล
กำรอภิปรำยผลกำรวิจัยระยะเวลำในกำรเติบโตของกวำงตุ้งอินทรีย์
ข้อมูลระยะเวลาการเติบโตของกวางตุง้ อินทรี ย ์ โดยรวมนั้นมีระดับความสมบูรณ์มาก โดยแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนการเตรี ยมเมล็ด ขั้นตอนการเตรี ยมต้นกล้า ขั้นตอนการเติบโตของพืช ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ซึ่ งสามารถ
สรุ ปเป็ นความสมบูรณ์ของพืชแต่ละขั้นตอน ได้ดงั นี้
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ข้อมูลขั้นตอนการเตรี ยมเมล็ด พบว่า มีความสมบูรณ์ของพืชอยูใ่ นระดับความสมบูรณ์มาก ค่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อมองแต่ละ
ขั้นตอนพบว่า ขั้นตอนที่ 1 การตากเมล็ดมีระดับความสมบูรณ์ มาก ในขั้นตอนนี้การประเมิณความสมบูรณ์มากเพราะ
ขั้นตอนนี้เป็ นการตรวจสอบด้วยการคะเนด้วยสายตาว่ามีเชื้อราติดอยูท่ ี่เมล็ดหรื อไม่ โดยส่ วนมากแล้วเมล็ดที่นามา
ปลูกเป็ นเมล็ดที่ซ้ื อมาจากบริ ษทั ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ การเกิดเชื้อราจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้นอ้ ยมาก ขั้นตอนที่ 2
การนาเมล็ดแช่น้ า มีระดับความสมบูรณ์มาก ขั้นตอนนี้เป็ นการประเมิณการงอกของเมล็ดในขั้นตอนของการเพาะชา
ต่อไป โดยการประเมิณนั้นใช้สายตาในการคาดคะเนโดยดูจากเมล็ดที่สมบรณ์จะมีลกั ษณะจมน้ า และเมล็ดที่คุณภาพ
ไม่ดีจะลอยอยูเ่ หนือผิวน้ า ขั้นตอนที่ 3 การพักเมล็ด มีระดับความสมบูรณ์มากที่สุด ขั้นตอนนี้เป็ นการพักเมล็ดให้
หมาดเพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับขั้นตอนต่อไป การประเมิณความสมบูรณ์จึงไม่สามารถประเมิณเป็ นระดับออกมาได้
เพราะเมล็ดที่ผ่านการจมน้ าทั้งหมดจะเข้าสู่ ข้ นั ตอนนี้ และจะนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนการเตรี ยมต้นกล้าต่อไปทั้งหมด
สอดคล้องกับบทความของ ไทยเกษตรศาสตร์ , 2555
ข้อมูลขั้นตอนการเตรี ยมต้นกล้า พบว่า มีความสมบูรณ์ของพืชอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.90 เมื่อมองแต่ละขั้นตอน
พบว่า ขั้นตอนที่ 1 นาเมล็ดลงถาดเพาะชามีระดับความสมบูรณ์มาก ขั้นตอนนี้จะเป็ นการนาเมล็ดที่พกั จากขั้นตอน
ก่อนหน้า นาลงถาดเพาะชา การประเมิณความสมบูรณ์น้ นั สามารถประเมิณได้จากสี ของเมล็ดที่เป็ นสี คล้ายเดิมไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก ถ้าสี ของเมล็ดเปลี่ยนแปลงไปคาดการได้ว่าเมล็ดมีความสมบูรณ์ ที่ลดลง และจะทาให้อตั ราการ
งอกของเมล็ดลดน้อยลงไปด้วย ดังนั้นจึงต้องทาการคัดแยกเมล็ดเหล่านี้ออกเพื่อไม่ให้เป็ นการเสี ยโอกาสในการผลิต
ในขั้นต่อไป ขั้นตอนที่ 2 การนาต้นกล้าออกจากถาดเพาะชา มีระดับความสมบูรณ์มาก ในขั้นตอนนี้จะประเมิณได้จาก
การงอกของเมล็ดในสัปดาห์ที่ 3 ดูจากความสม่าเสมอของต้นกล้าโดยส่ วนมากแล้วจะใช้ความสู งเป็ นหลักในการ
ประเมิณความสมบูรณ์ของพืชในขั้นตอนนี้ สอดคล้องกับบทความใน วรสารเมล็ดพันธุ์, 2556
ข้อมูลขั้นตอนการเติบโตของพืช พบว่า มีความสมบูรณ์ของพืชอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.79 เมื่อมองแต่ละขั้นตอน
พบว่า ขั้นตอนที่ 1 นากล้าลงแปลง มีระดับความสมูรณ์ มาก ในขั้นตอนนี้ถา้ ไม่เกิดความผิดพลาดจากการทางานของ
แรงงาน ส่ วนมากแล้วพืชจะมีความสมบูรณ์สูง ถ้าเกิดความสมบูรณ์ต่า แสดงว่ามีความผิดพลาดในการเคลื่อนย้ายต้น
กล้า เพราะการเคลื่อนย้ายต้นกล้านั้นต้องมีความรู ้ความเข้าใจในระบบรากของพืชนั้นๆ ด้วย เพื่อให้พืชไม่เกิดความ
เสี ยหายระหว่างดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 2 พืชโตเต็มที่ มีระดับความสมบูรณ์มาก ในขั้นตอนนี้ตอ้ งอาศัยความรู ้ความ
เชี่ยวชาญในการดูแลพืช ตั้งแต่นาต้นกล้าลงแปลง จากตรงนั้นจนถึงพืชเติบโตได้เต็มที่ใช้เวลา 4 สัปดาห์ เมื่อครบ
กาหนดเวลาพืชเติบโตเต็มที่แล้ว จึงต้องประเมิณความสม่าเสมอของพืชที่อยูใ่ นแปลง โดยปกติแล้วพืชที่ปลูกด้วยวิธี
อินทรี ยถ์ า้ ได้รับการจัดการแปลงที่ไม่ดี มีความใส่ ใจจากแรงงานต่า จะส่ งผลให้พืชไม่สม่าเสมอ สอดคล้องกับ
บทความในวารสาร สาธารณะสุ ขเชียงใหม่, 2560
ข้อมูลขั้นตอนการเก็บเกี่ยว พบว่า มีความสมบูรณ์อยูใ่ นระดับสมบูรณ์ ค่าเฉลี่ย 3.40ในขั้นตอนนี้เมื่อทาการเก็บเกี่ยว
พืช ต้องสังเกตต้นพืชที่เราเก็บเกี่ยว วิธีการที่เก็บเกี่ยว ว่าถูกต้องกับวิธีที่ใช้กบั พืชชนิดนั้นๆ เพราะขั้นตอนนี้ตอ้ งอาศัย
ความชานาญจึงจะสามารถลดความเสี ยหายได้ ผลผลิตจึงมีคุณภาพส่ งขายในตลาดที่ดีได้
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กำรอภิปรำยผลกำรวิจัยระยะเวลำในกำรเติบโตของผักชีอินทรีย์
ข้อมูลระยะเวลาการเติบโตของผักชีอินทรี ย ์ โดยรวมนั้นมีระดับความสมบูรณ์มาก โดยแบ่งออกเป็ น 4
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเตรี ยมเมล็ด ขั้นตอนการเตรี ยมต้นกล้า ขั้นตอนการเติบโตของพืช ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ซึ่ ง
สามารถสรุ ปเป็ นความสมบูรณ์ของพืชแต่ละขั้นตอน ได้ดงั นี้
ข้อมูลขั้นตอนการเตรี ยมเมล็ด พบว่า มีความสมบูรณ์ของพืชอยูใ่ นระดับความสมบูรณ์มาก ค่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อมองแต่ละ
ขั้นตอนพบว่า ขั้นตอนที่ 1 การตากเมล็ดมีระดับความสมบูรณ์ มาก ในขั้นตอนนี้การประเมิณความสมบูรณ์มากเพราะ
ขั้นตอนนี้เป็ นการตรวจสอบด้วยการคะเนด้วยสายตาว่ามีเชื้อราติดอยูท่ ี่เมล็ดหรื อไม่ โดยส่ วนมากแล้วเมล็ดที่นามา
ปลูกเป็ นเมล็ดที่ซ้ื อมาจากบริ ษทั ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ การเกิดเชื้อราจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้นอ้ ยมาก ขั้นตอนที่ 2
การนาเมล็ดแช่น้ า มีระดับความสมบูรณ์มาก ขั้นตอนนี้เป็ นการประเมิณการงอกของเมล็ดในขั้นตอนของการเพาะชา
ต่อไป โดยการประเมิณนั้นใช้สายตาในการคาดคะเนโดยดูจากเมล็ดที่สมบรณ์จะมีลกั ษณะจมน้ า และเมล็ดที่คุณภาพ
ไม่ดีจะลอยอยูเ่ หนือผิวน้ า ขั้นตอนที่ 3 การพักเมล็ด มีระดับความสมบูรณ์มากที่สุด ขั้นตอนนี้เป็ นการพักเมล็ดให้
หมาดเพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับขั้นตอนต่อไป การประเมิณความสมบูรณ์จึงไม่สามารถประเมิณเป็ นระดับออกมาได้
เพราะเมล็ดที่ผ่านการจมน้ าทั้งหมดจะเข้าสู่ ข้ นั ตอนนี้ และจะนาเข้าสู่ ข้ นั ตอนการเตรี ยมต้นกล้าต่อไปทั้งหมด
สอดคล้องกับบทความของ ไทยเกษตรศาสตร์ , 2555
ข้อมูลขั้นตอนการเตรี ยมต้นกล้า พบว่า มีความสมบูรณ์ของพืชอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 เมื่อมองแต่ละขั้นตอน
พบว่า ขั้นตอนที่ 1 นาเมล็ดลงถาดเพาะชามีระดับความสมบูรณ์มาก ขั้นตอนนี้จะเป็ นการนาเมล็ดที่พกั จากขั้นตอน
ก่อนหน้า นาลงถาดเพาะชา การประเมิณความสมบูรณ์น้ นั สามารถประเมิณได้จากสี ของเมล็ดที่เป็ นสี คล้ายเดิมไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก ถ้าสี ของเมล็ดเปลี่ยนแปลงไปคาดการได้ว่าเมล็ดมีความสมบูรณ์ ที่ลดลง และจะทาให้อตั ราการ
งอกของเมล็ดลดน้อยลงไปด้วย ดังนั้นจึงต้องทาการคัดแยกเมล็ดเหล่านี้ออกเพื่อไม่ให้เป็ นการเสี ยโอกาสในการผลิต
ในขั้นต่อไป ขั้นตอนที่ 2 การนาต้นกล้าออกจากถาดเพาะชา มีระดับความสมบูรณ์ ในขั้นตอนนี้จะประเมิณได้จากการ
งอกของเมล็ดในสัปดาห์ที่ 3 ดูจากความสม่าเสมอของต้นกล้าโดยส่ วนมากแล้วจะใช้ความสู งเป็ นหลักในการประเมิณ
ความสมบูรณ์ของพืชในขั้นตอนนี้ สอดคล้องกับบทความใน วารสารเมล็ดพันธุ์, 2556
ข้อมูลขั้นตอนการเติบโตของพืช พบว่า มีความสมบูรณ์ของพืชอยูใ่ นระดับสมบูรณ์ ค่าเฉลี่ย 3.43 เมื่อมองแต่ละ
ขั้นตอนพบว่า ขั้นตอนที่ 1 นากล้าลงแปลง มีระดับความสมูรณ์มาก ในขั้นตอนนี้ถา้ ไม่เกิดความผิดพลาดจากการ
ทางานของแรงงาน ส่ วนมากแล้วพืชจะมีความสมบูรณ์สูง ถ้าเกิดความสมบูรณ์ต่า แสดงว่ามีความผิดพลาดในการ
เคลื่อนย้ายต้นกล้า เพราะการเคลื่อนย้ายต้นกล้านั้นต้องมีความรู ้ความเข้าใจในระบบรากของพืชนั้นๆ ด้วย เพื่อให้พืช
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ไม่เกิดความเสี ยหายระหว่างดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 2 พืชโตเต็มที่ มีระดับความสมบูรณ์ ในขั้นตอนนี้ตอ้ งอาศัยความรู ้
ความเชี่ยวชาญในการดูแลพืช ตั้งแต่นาต้นกล้าลงแปลง จากตรงนั้นจนถึงพืชเติบโตได้เต็มที่ใช้เวลา 4 สัปดาห์ เมื่อครบ
กาหนดเวลาพืชเติบโตเต็มที่แล้ว จึงต้องประเมิณความสม่าเสมอของพืชที่อยูใ่ นแปลง โดยปกติแล้วพืชที่ปลูกด้วยวิธี
อินทรี ยถ์ า้ ได้รับการจัดการแปลงที่ไม่ดี มีความใส่ ใจจากแรงงานต่า จะส่ งผลให้พืชไม่สม่าเสมอ สอดคล้องกับ
บทความในวารสาร สาธารณะสุ ขเชียงใหม่, 2560
ข้อมูลขั้นตอนการเก็บเกี่ยว พบว่า มีความสมบูรณ์อยูใ่ นระดับสมบูรณ์ ค่าเฉลี่ย 2.90 ในขั้นตอนนี้เมื่อทาการเก็บเกี่ยว
พืช ต้องสังเกตต้นพืชที่เราเก็บเกี่ยว วิธีการที่เก็บเกี่ยว ว่าถูกต้องกับวิธีที่ใช้กบั พืชชนิดนั้นๆ เพราะขั้นตอนนี้ตอ้ งอาศัย
ความชานาญจึงจะสามารถลดความเสี ยหายได้ ผลผลิตจึงมีคุณภาพส่ งขายในตลาดที่ดีได้
กำรอภิปรำยกำรจัดกำรในกำรปลูกพืชลงแปลงเกษตรอินทรี ย์
ข้อมูลการจัดการปลูกพืชลงแปลงเกษตรอินทรี ย ์ โดยแบ่งออกเป็ น 5 กิจกรรม ได้แก่ การเตรี ยมดิน การให้น้ า การใส่
ปุ๋ ย การกาจัดแมลงศัตรู พืช การกาจัดวัชพืช โดยรวมแล้ว ระดับการจัดการอยูใ่ นระดับการจัดการน้อย ค่าเฉลี่ย 2.16 ถ้า
มองแต่ละกิจกรรมพบว่า การเตรี ยมดินระดับการจัดการน้อย ค่าเฉลี่ย 2.25 การให้น้ าระดับการจัดการปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.65 การใส่ ปยระดั
ุ๋
บการจัดการปานกลาง ค่าเฉลี่ ย 2.51 การกาจัดแมลงศัตูพืช ไม่มีการจัดการ ค่าเฉลี่ย 1.21
การจัดการวัชพืช ระดับการจัดการน้อย ค่าเฉลี่ย 2.35 มองรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมจะพบว่า
กิจกรรมการเตรี ยมดิน แบ่งได้เป็ น 4 วิธี โดยวิธีที่มีระดับการจัดการมากที่สุด คือ ไถพรวนด้วยแทรกเตอร์ เพราะใน
ปัจจุบนั การเตรี ยมดินด้วยวิธีอื่นๆ ทาให้งานล่าช้าและต้นทุนสู ง ดั้งนั้นการจัดการเตรี ยมแปลงดินด้วยการไถพรวนด้วย
แทรกเตอร์ จึงเป็ นวิธีที่ได้รับความนิยมสู งสุ ด วิธีใช้แรงงานคนระดับการจัดการน้อย การใช้แรงงานคนในการจัดการ
คินนั้นเพื่อเก็บรายละเอียดของงานจากการไถพรวนด้วยแทรกเตอร์ เพาระการใช้เครื่ องจักรบางครั้งงานอาจจะไม่
ละเอียดเท่าความปราณี ตของแรงงานคน จึงจาเป็ นต้องใช้แรงงานคนในการจัดรายละเอียดของงาน และวิธีใช้แรงงาน
สัตว์กบั วิธีเผาตอซัง ไม่มีการจัดการ ในปัจจุบนั วิธีการใช้แรงงานสัตว์ไม่ได้รับความนิยมแล้ว ส่ วนหนึ่งเพราะเกิด
ความยุง่ ยากในการจัดการเพราะต้องใช้เวลาในการดูแลสัตว์ และการทางานนั้นก็ล่าช้า ส่วนวิธีการเผาตอซังนิยมทากัน
เกษตรเชิงเดี่ยวมากกว่า ส่ วนในเกษตรอินทรี ยน์ ้ นั นิยมเก็บตอพืชไว้ไถพรวนในการเตรี ยมดินเพื่อเป็ นธาตุอาหารให้กบั
พืชที่จะปลูกในรุ่ นต่อไป
กิจกรรมการให้น้ า แบ่งได้เป็ น 4 วิธี โดยวิธีที่มีระดับการจัดการมากที่สุด คือ ให้โดยสปริ งเกอร์ การให้น้ าด้วยวิธีน้ ี
ได้รับความนิยมสู งเพราะประหยัดเวลาในการให้น้ าได้โดยการต่อท่อ และต่อหัวสริ งปเกอร์ ไว้ในแปลงพืชก็จะสามารถ
ให้น้ าแก่พืชได้อย่างทัว่ ถึง ในอีกทางก็สามารถประหยัดแรงงานได้อีกด้วย วิธีปริ มาณน้ าฝนกับวิธีให้โดยฝักบัว มี
ระดับการจัดการน้อย วิธีการให้น้ าจากปริ มาณน้ าฝน วิธีน้ ีตอ้ งสังเกตจากช่วงที่ปลูกพืชว่าอยูใ่ นฤดูกาลใด ซึ่ งการให้
โดยปริ มาณน้ าฝนนั้นเป็ นการให้น้ าโดยอาศัยธรรมชาติซ่ ึ งไม่มีความแน่นอนจึงเป็ นเหตุให้มีการจัดการระดับน้อย ส่ วน
วิธีการให้โดยฝักบัวเป็ นการให้น้ าเฉพาะสัวน แปลงพืชบางแปลงมีจุดบอดของการรดน้ าจากวิธีสปริ งเกอร์ ดงั นั้นการ
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ใช้ฝักบัวรดน้ าจึงเป็ นการรดน้ าเสริ มพื้นที่ที่สปริ งเกอร์ รดน้ าไม่ทวั่ ถึงจึงมีระดับการจัดการที่นอ้ ย และวิธีการตักราด ไม่
มีระดับการจัดการ วิธีน้ ีส่วนมากจะใช้สาหรับพืชที่มีอายุนานและมีโคนรากที่ใหญ่ เช่น โกโก้ มะร้าว กล้วย เป็ นต้น
กิจกรรมการใส่ ปยุ๋ แบ่งได้เป็ น 4 วิธี โดยวิธีที่มีระดับการจัดการมากที่สุด คือ ให้มูลสัตว์ การให้ปุ๋ยด้วยมูลสัตว์น้ นั เป็ น
การบารุ งดินอย่างนึงโดยการให้มูลสัตว์จะทาการให้ต้ งั แต่ข้ นั ตอนของการเตรี ยมดินโดยใช้มูลสัตว์ที่หาได้ตามพื้นที่
ใกล้สวนเกษตรอินทรี น์ เช่น มูลโค เป็ นต้น โดยการน้ ามูลสัตว์มาตากแห้งและโรยลงบนแปลงปลูกพืชแล้วใช้วิธีการ
เตรี ยมดินแบบไถพรวนด้วยแทรกเตอร์ เพื่อให้มูลเข้าไปผสมกับดิน วิธีให้น้ าหมักจุลินทรี ยม์ ีระดับการจัดการน้อย วิธีน้ ี
เป็ นการเสริ มแร่ ธาตุในดินเป็ นบ้างครั้งเท่านั้นจะนิยมใช้โดยการให้เสริ มเฉพาะส่ วนในจุดที่พืชเจริ ญเติบโตช้ากว่าพืช
จานวนมากที่อยูใ่ นแปลง จึงส่ งผลให้ระดับการจัดการน้อย และวิธีให้ปยหมั
ุ๋ กกับวิธีให้ปยเคมี
ุ๋
ไม่มีระดับการจัดการ
เนื่องจากการให้ปุ๋ยหมักนั้นเป็ นการทาปุ๋ ยซึ่ งต้องใช้ระยะเวลาทานานและอาศัยวัตถุดิบจากใบไม้ของไม้ยนื ต้นจึงทาให้
ในบ้างครั้งเกษตรกรเกิดความยุง่ ยากในการหาวัตถุดิบมาหมักปุ๋ ย และสาหรับวิธีใช้ปุ๋ยเคมี ไม่สามารถนามาใช้ในแปลง
ปลูกพืชของสวนเกษตรอินทรี ยไ์ ด้เพราะผิดจากหลักการทาเกษตรอินทรี ย ์ ทาให้ท้ งั 2 วิธีน้ ีไม่มีระดับการจัดการ
กิจกรรมการกาจัดแมลงศัตรู พืช แบ่งได้เป็ น 4 วิธี วิธีที่มีระดับการจัดการน้อย คือ ใช้น้ าส้มควันไม้ การกาจัดแมลง
ศัตรู พืชนั้นจะทาก็ต่อเมื่อมีแมลงมาทาให้พืชในแปลงเกิดความเสี ยหาย ในกรณี น้ ีแปลงปลูกพืชของสวนเกษตรอินทรี ย ์
ไร่ รับตะวัน ได้รับผลกระทบจากแมลงศัตรู พืชน้อย จึงไม่มีความจาเป็ นต้องกาจัดแมลงศัตรู พืชมากนัก การจัดการใน
วิธีน้ ีจึงมีระดับการจัดการน้อย และอีก 3 วิธี คือ ใช้น้ าหมักจุลินทรี ย ์ ใช้ผา้ มุง้ คลุม ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่มีระดับการจัดการ
โดยส่ วนมากของส่ วนเกษตรอินทรี ยน์ ้ นั การกาจัดแมลงศัตรู พืชที่ได้ผลดีส่วนมากคือวิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ ซึ่ ง
สามารถไลล่แมลงได้หลายชนิด ในที่น้ ีสวนที่ได้รับผลกระทบจากแมลงศัตรู พืชน้อย จึงไม่มีความจาเป็ นต้องจัดการกับ
แมลงศัตรู พืชโดยวิธีการต่างๆ
กิจกรรมการจัดการวัชพืช แบ่งได้เป็ น 4 วิธี วิธีที่มีระดับการจัดการมากที่สุด คือ ใช้ฟางคลุมดิน การใช้ฟางคลุมดินนั้น
เป็ นวิธีการจัดการกับวัชพืชที่ได้ผลดีและราคาถูกสามารถจัดการได้ง่าย จึงทาให้ได้รับความนิยมมากกว่าวิธีอื่นๆ วิธีที่มี
ระดับการจัดการน้อย คือ ใช้แรงงานถอน การใช้แรงงานคนถอนนั้นเป็ นการเก็บงานเล็กน้อย จากการที่อาจจะคลุมดิน
ด้วยฟางได้ไม่ละเอียดทาให้แสงแดดส่ องดินได้และวัชพืชสามารถเจริ ญเติบโตขึ้นมาบนแปลงปลูกพืชได้ จึง
จาเป็ นต้องใช้แรงงานในการถอน-ถาก และอีก 2 วิธี ใช้พลาสติกคลุมดินและใช้ยาฆ่าหญ้า ไม่มีระดับการจัดการ วิธี
พลาสติกคลุมดินนั้นเป็ นวิธีการที่ส้ิ นเปลืองเสี ยค่าใช้จ่ายสู ง จึงทาให้ไม่ได้รับความนิยม และสาหรับวิธีใช้ยาฆ่าหญ้า
นั้นไม่สามารถนามาใช้ในการปลูกพืชระบบอินทรี ยไ์ ด้จึงไม่มีระดับของการจัดการ

กำรอภิปรำยผลทดสอบสมมติฐำนเพื่อเปรียบเทียบระดับกำรจัดกำรในกำรปลูกพืชลงแปลง จำแนกตำมชนิด
ของพืช
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ในการเปรี ยบเทียบการจัดการในการปลูกพืชลงแปลงโดยแยกตามชนิดพืช คือ กวางตุง้ และผักชีน้ นั พบว่าการจัดการ
3 การจัดการนั้น ไม่มีความแตกต่างกัน คือ การเตรี ยมดิน การให้น้ า การกาจัดวัชพืช เพราะว่า พืชทั้ง 2 ชนิดนี้มีลกั ษณะ
โดยรวมใกล้เคียงกันมาก เช่น ระยะเวลาการเติบโต เป็ นพืชกินใบ ปลูกได้ทุกฤดูกาล เป็ นต้น สอดคล้องกับบทความ
ของ วรสารไทยฟูดส์, 2558 และพบว่ามี 2 การจัดการที่แตกต่างกันคือ การใส่ ปยุ๋ และการกาจัดแมลงศัตรู พืช โดย
ลักษณะของการปลูกผักกวางตุง้ นั้น จะมีการเสริ มในเรื่ องของน้ าหมักชีวภาพระหว่างที่พืชกาลังเจริ ญเติบโตอยูใ่ น
แปลงด้วย แต่สาหรับผักชีน้ นั ด้วยความที่เป็ นพืชที่มีลกั ษณะการปลูกที่หนาแนกว่าจึงยากที่จะเสริ มปุ๋ ยระหว่างพืช
เจริ ญเติบโต จึงทาให้การจัดการในด้านการใส่ ปุ๋ยของพืชทั้ง 2 ชนิ ดนี้แตกต่างกัน และอีก 1 การจัดการคือการกาจัด
แมลงศัตรู พืช โดยในกวางตุง้ และผักชีน้ นั พื้นฐานจะมีแมลงศัตรู พืชที่แตกต่างกัน สาหรับในพื้นที่ สวนเกษตรอินทรี ย ์
ไร่ รับตะวัน จ. กาญจนบุรีน้ นั จะพบแมลงศัตรู พืชของผักชี มากกว่าของกวางตุง้ ทาให้การจัดการแมลงศัตรู พืชของผัก
ทั้ง 2 ชนิดนนี้มีความแตกต่างกัน
กำรอภิปรำยวิเครำะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลของระยะเวลำกำรเติบโตของ
กวำงตุ้งอินทรีย์กับกำรจัดกำรในกำรปลูกพื ชลงแปลง
สมมติฐำนที่ 2 ระยะเวลาในการเติบโตของกวางตุง้ ส่ งผลต่อการจัดการในการปลูกพืชลงแปลง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลของระยะเวลาการเติบโตของกวางตุ ้งอินทรี ยก์ บั การจัดการในการปลูกพืชลงแปลงได้ค่า
ประสิ ทธิภาพของการทานาย R2 เท่ากับ 0.029 กล่าวได้ว่า ความเป็ นไปได้ของการตั้งสมมติฐานว่า ระยะการเติบโต
ของผักกวางตุง้ ทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั การจัดการในการปลูกพืชลงแปลงได้ร้อยละ 2.9 ส่ วนที่เหลืออีก ร้อยละ
98.1 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ระยะเวลาการเติบโตของผักกวางตุง้ ไม่มีอิทธิพลต่อการจัดการในการปลูกพืชลง
แปลง อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
การศึกษาความสมบูรณ์ของแต่ละ ขั้นตอนของระยะเวลาในการเติบโตของกวางตุง้ นั้น ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดการใน
การปลูกพืชทุกขั้นตอน เพราะในการปลูกพืชผักอินทรี ยน์ ้ นั การจัดการแปลงพืชโดยรวมมีลกั ษณะการจัดการที่
ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ระยะเวลาในการเติบโตของพืช จึงไม่มีอิธิพลที่ส่งผลต่อการจัดการแปลงพืช
กำรอภิปรำยวิเครำะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลของระยะเวลำกำรเติบโตของ
ผักชีอินทรีย์กับกำรจัดกำรในกำรปลูกพืชลงแปลง
สมมติฐำนที่ 3 ระยะเวลาในการเติบโตของผักชีส่งผลต่อการจัดการในการปลูกพืชลงแปลง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลของระยะเวลาการเติบโตของผักชีอินทรี ยก์ บั การจัดการในการปลูกพืชลงแปลงได้ค่าประสิ ทธิภาพ
ของการทานาย R2 เท่ากับ 0.049 กล่าวได้ว่า ความเป็ นไปได้ของการตั้งสมมติฐานว่า ระยะการเติบโตของผักชีท้ งั 4
ด้าน มีความสัมพันธ์กบั การจัดการในการปลูกพืชลงแปลงได้ร้อยละ 4.9 ส่ วนที่เหลืออีก ร้อยละ 95.1 เกิดจากอิทธิพล
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ของตัวแปรอื่น ระยะเวลาการเติบโตของผักชีไม่มีอิทธิพลต่อการจัดการในการปลูกพืชลงแปลง อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05
การศึกษาความสมบูรณ์ของแต่ละ ขั้นตอนของระยะเวลาในการเติบโตของผักชีน้ นั ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดการในการ
ปลูกพืชทุกขั้นตอน เพราะในการปลูกพืชผักอินทรี ยน์ ้ นั การจัดการแปลงพืชโดยรวมมีลกั ษณะการจัดการที่ใกล้เคียง
กัน ดังนั้น ระยะเวลาในการเติบโตของพืช จึงไม่มีอิธิพลที่ส่งผลต่อการจัดการแปลงพืช
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรนำไปใช้
จากการวิจยั สารวจการจัดการในการปลูกพืชลงแปลงของสวนเกษตรอินทรี ย ์ ไร่ รับตะวัน จ.กาญจนบุรี ผูว้ ิจยั มี
ข้อเสนอแนะบางประการต่อเกษตรกรที่บริ หารงานด้านเกษตรอินทรี ยท์ ี่ควรพิจารณาปรับปรุ งการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดดังนี้
จากการศึกษาระยะเวลาในการเติบโตของกวางตุง้ อินทรี ยพ์ บว่า ความสมบูรณ์ของพืชในแต่ละระยะเวลาใน
การเติบโตนั้น ต้องอาศัยความรู ้ ความเข้าใจ ในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน เพราะในแต่ละขั้นตอนก็มีรายละเอียด
เทคนิค เฉพาะทางแต่ต่างกันไปดังนั้น ผูบ้ ริ หารสวนเกษตรอินทรี ยจ์ ึงต้องมีความเข้าใจในส่วนนี้ และส่ งต่อถึง
พนักงานที่ดูแลพืชผักหน้างานให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดในการทางานให้นอ้ ย
ที่สุด
จากการศึกษาระยะเวลาในการเติบโตของผักชีอินทรี ยพ์ บว่า ความสมบูรณ์ของพืชในแต่ละระยะเวลาในการ
เติบโตนั้น ต้องอาศัยความรู ้ ความเข้าใจ ในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน เพราะในแต่ละขั้นตอนก็มีรายละเอียด เทคนิค
เฉพาะทางแต่ต่างกันไปดังนั้น ผูบ้ ริ หารสวนเกษตรอินทรี ยจ์ ึงต้องมีความเข้าใจในส่ วนนี้ และส่ งต่อถึงพนักงานที่ดูแล
พืชผักหน้างานให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความผิดพลาดในการทางานให้นอ้ ยที่สุด
5.3.1.3 จากการศึกษาการจัดการในแปลงปลูกพืชนั้น พบว่า การวางแผนในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่ งสาคัญ
ในแต่ละขั้นตอนมีวิธีที่หลากหลายให้เกษตรกรได้เลือกการจัดการได้ ดังนั้นต้องคานึงถึงปัจจัยหลายๆด้าน เช่น
ลักษณะของพืชที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน อายุการเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกัน ก็ดาเนินการวางแผนการปลูกพร้อมกัน เพื่อง่าย
ต่อการจัดการเวลา และการจัดการอื่นๆเกี่ยวกับแปลงปลูกพืช เพราะจะช่วยลดเวลา ลดแรงาน ลดการสู ญเสี ยจากการ
ดาเนินการได้
ข้ อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้ งถัดไป
ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอืน่ ๆ ในสมุดบันทึกการปลูกพืชลงแปลงของสวนเกษตรอินทรี ย ์ ไร่ รับตะวัน จ. กาญจนบุรี
เพราะยังมีอีกหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของสวน
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5.3.2.2 ควรมีการศึกษาชนิดของพืชที่หลาหลายกว่านี้ พืชที่อายุยาวนานกว่านี้ หรื อพืชที่เป็ นพืชกินผล เพราะการศึกษา
นี้เป็ นการศึกษาที่หยิบแค่พืช 2 ชนิดมาศึกษา พืชในสวนเกษตรอินทรี ยไ์ ร่ รับตะวัน จ.กาญจนบุรี ยังมีพืชที่น่าสนใจ
หลากหลายให้ได้ศึกษา
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