
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(5), 2561 : 48 - 61 
ISSN 2651-0782 
 

 
ผูด้  าเนินการหลกั : ปิตนิชั ไศลบาท ; อีเมล: petenuts@hotmail.com 

การใช้ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรียข์องเกษตรกรในพื้นท่ีชุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง 

กรณีศึกษา: เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย ์บ้านสามผง หมู่ท่ี 15 ต าบลสามผง  
อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม 

 
ปิติณัช ไศลบาท1, ธนาวฒิุ ดีบุดชา2, อนุวฒัน์ พลทิพย์3 

1,2,3คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยันครพนม 
ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม 48000 

 
ปิตณิชั ไศลบาท, ธนาวุฒ ิดบีุดชา, อนุวฒัน์ พลทพิย.์ (2561). การใชปุ้๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยีข์องเกษตรกรในพืน้ทีชุ่่มน ้า
แม่น ้าสงครามตอนล่าง กรณีศกึษา: เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี ์บา้นสามผง หมู่ที ่15 ต าบลสามผง อ าเภอศรสีงคราม 
จงัหวดันครพนม. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(5), 2561: 48 - 61. 
 

บทคดัยอ่ 
 การวจิยัในครัง้นี้เป็นงานวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใช้วธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative 
Research) ประกอบการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการใชปุ้๋ ยเคมแีละปุ๋ ย
อนิทรยีใ์นทางเกษตร ศกึษาสภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางในการพฒันา และการขยายผลของสมาชกิกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี ์
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจยั คือ คณะกรรมการ และสมาชกิกลุ่มปุ๋ ยอินทรยี์ บ้านสามผง หมู่ที่ 15 ต าบลสามผง 
อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม จ านวน 30 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวจิยั ได้แก่ 1) แบบ
สมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง 2) แบบส ารวจ และการวเิคราะหข์อ้มลูในสว่นขอ้มลูเชงิคุณภาพใชก้ารพรรณนา การจ าแนกและ
การจดัหมวดหมู่ ส่วนการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณใชโ้ปรแกรมการวเิคราะหส์ถติทิางสงัคมศาสตร ์ไดแ้ก่ ค่ ารอ้ยละ 
และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ระบบการท าการเกษตรในพื้นที่ชุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง มีรูปแบบการท า
การเกษตร 3 รูปแบบหลกั คอื 1) การท าการเกษตรขา้วนาปี 2) การท าการเกษตรขา้วนาปรงั 3) การท าการเกษตร
สวนยางพารา เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี ์เหน็ดว้ยกบัการสง่เสรมิใหใ้ชปุ้๋ ยอนิทรยีใ์นแปลงการเกษตรของเกษตรกร การ
เปรยีบเทยีบการใช้ปุ๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยี์ ก่อน-หลงั การเกษตรขา้วนาปี การท าการเกษตรขา้วนาปรงั และการท า
การเกษตรสวนยางพารา ของเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี ์การเปรยีบเทยีบผลต่างการใชปุ้๋ ยเคมซีึง่มผีลต่างทีล่ดลง และ
การใชปุ้๋ ยอนิทรยีซ์ึง่มผีลต่างทีเ่พิม่ขึน้ ไดแ้ก่ การเกษตรขา้วนาปี จ านวนปุ๋ ยเคมรีวม ก่อนเท่ากบั 386 กระสอบ หลงั
เท่ากบั 223 กระสอบ จ านวนปุ๋ ยอนิทรยีร์วม ก่อนเท่ากบั 1,221 กระสอบ หลงัเท่ากบั 3,235 กระสอบ การเกษตรขา้ว
นาปรงั จ านวนปุ๋ ยเคมรีวม ก่อนเท่ากบั 157 กระสอบ หลงัเท่ากบั 65 กระสอบ จ านวนปุ๋ ยอนิทรยีร์วม ก่อนเท่ากบั 199 
กระสอบ หลงัเท่ากบั 1,016 กระสอบ การเกษตรยางพารา จ านวนปุ๋ ยเคมรีวม ก่อนเท่ากบั 125 กระสอบ หลงัเท่ากบั 
82 กระสอบ จ านวนปุ๋ ยอนิทรยีร์วม ก่อนเท่ากบั 380 กระสอบ หลงัเท่ากบั 2,300 กระสอบ เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยีใ์ช้
ปุ๋ ยอนิทรยีใ์นทางการเกษตรทัง้หมด เน่ืองจาก 1) ปุ๋ ยอนิทรยี์สามารถลดตน้ทุนดา้นราคาจากการซือ้ปุ๋ ยเคมต่ีอไร่ 2) ปุ๋ ย
อนิทรยีส์ามารถลดจ านวนปรมิาณปุ๋ ยเคมทีีใ่ชใ้นการเกษตร 3) ปุ๋ ยอนิทรยีช์่วยใหผ้ลผลติทางการเกษตรของครวัเรอืน 
4) ปุ๋ ยอนิทรยีช์่วยส่งเสรมิการบ ารุงดนิในแปลงเกษตร  5) ปุ๋ ยอนิทรยี์ช่วยลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัระบบนิเวศแปลง
เกษตร  
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Abstract 
 This research was a mixed method by using qualitative research involves quantitative research. The objective 
was to study the use of chemical fertilizers and organic fertilizers in agriculture, study of problems, obstacles, 
guidelines for development and the extension of the organic fertilizer. The target audience for the research was 30 
people of the committee and members of the organic fertilizer group, Ban Samphong, Moo 15, Samphong sub-
district, Si Songkhram district, Nakhon Phanom province. The research instruments were 1) semi-structured interview 
2) the survey and analysis of qualitative data in the description, identification and classification. Quantitative data 
analysis was used for statistical analysis of social sciences such as percentage and mean. The results showed that 
the system of farming in the lower Songkhram wetland area. There were 3 main types of agriculture: 1) in-season rice 
2) off-season rice 3) rubber plantation. Organic fertilizer group agree to promote the use of organic fertilizers in 
agriculture to farmers. Comparison of chemical fertilizer and organic fertilizer before - after in-season rice, off-season 
rice and rubber plantation of organic fertilizer group. Comparison of differences in chemical fertilizer application with 
decreased differences and the use of organic fertilizer, which increased the difference. In-season rice planting, total 
chemical fertilizer before was 386 sacks, after 223 sacks. The total organic fertilizer before was 1,221 sacks, after 
3,235 sacks. Off-season rice planting, total chemical fertilizer before was 157 sacks, after 65 sacks. The total organic 
fertilizer before was 199 sacks, after 1,016 sacks. Rubber planting, total chemical fertilizer before was 125 sacks, after 
82 sacks. The total organic fertilizer before was 380 sacks, after 2,300 sacks. Organic farmers use organic fertilizers 
in agriculture, because 1) organic fertilizers could reduce costs for the purchase of fertilizer per hectare. 2) Organic 
fertilizer can reduce the amount of chemical fertilizer used in agriculture. 3) organic fertilizer to help agricultural 
households. 4) Organic fertilizer helps promote soil maintenance in agricultural plots. 5) Organic fertilizer reduces the 
impact on agricultural ecosystems. 
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1. บทน า  
 พื้นที่ชุ่มน ้า (wetland) เป็นระบบนิเวศที่มี
บทบาทหน้าที่ตลอดจนคุณค่าและความส าคญัต่อวิถี
ชีวิต ทัง้มนุษย์ พืช และสัตว์ ทัง้ทางนิเวศวิทยา 
เศรษฐกิจ และสงัคม ทัง้ในระดับท้องถิ่น ระดับชาต ิ
และระดบันานาชาต ิคุณประโยชน์ทีพ่งึมพีงึไดร้บัจาก
พื้นที่ชุ่มน ้า ได้แก่ เป็นแหล่งน ้า ที่คน พืช และสตัว ์
เขา้ไปใชป้ระโยชน์ได้โดยตรงหรอืน ามาใช้ในกจิกรรม
ต่างๆ เช่ น  การอุป โภคบริโภค การ เลี้ ย งสัตว ์                          
การเพาะ เลี้ย งสัตว์น ้ าและการเกษตร เ ป็นต้น                             
มีทรัพยากรธรรมชาติที่คนสามารถเข้าไปเก็บเกี่ยว
น ามาใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายชนิดซึ่งล้วนเป็น
ทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน ความ
เป็นอยู่ของประชาชนทีอ่าศยัอยู่โดยรอบพืน้ทีชุ่่มน ้า มี
ความส าคญัในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรป่าไม ้ทัง้
ในรูปของพืชพรรณ ทรัพยากรพืช และทรัพยากร
การเกษตร พื้นที่ชุ่ มน ้ าหลายแห่งถูกใช้เพื่ อท า
การเกษตร ทัง้ที่ใช้ท าการเพาะปลูกชัว่คราวเฉพาะ
ช่วงเวลาทีน่ ้าลดอาศยัธาตุอาหารทีถู่กพดัพามาพรอ้ม
กบัน ้าตลอดจนการเพาะปลูกพชืน ้าเป็นอาหารของทัง้ 
คน และสตัว ์และการเพาะปลกูแบบถาวร พืน้ทีชุ่่มน ้ามี
ร ะบบนิ เ วศที่ มีค ว าม เชื่ อม โย งกับการ เกษตร 
การเกษตรต้องอาศยัทรพัยากรดนิ และทรพัยากรน ้า
เป็นโครงสร้างการกระบวนการผลติ เช่น พื้นที่ชุ่มน ้า
หนองหาร พื้นที่ชุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง มรีะบบ
การเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินและน ้ า 
เน่ืองจากพืน้ทีชุ่่มน ้ามคีวามอุดมสมบรูณ์ทัง่ธาตุอาหาร 
ปริมาณน ้ า  และคุณภาพดิน ที่ เหมาะแก่การท า
การเกษตร (ศนัสนีย ์ชแูวว, 2541)  
 ลกัษณะการท าการเกษตรในพืน้ทีชุ่่มน ้าต้องให้
ความส าคญักบัสมดุลของระบบนิเวศ ผลผลติ คุณภาพ
ทีด่ ีและเพยีงพอต่อเกษตรกรและผู้บรโิภค การพึง่พา
ตนเอง รวมทัง้การให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น 
หลักการส าคัญที่สุดที่มีร่วมกันของเกษตรกรรม มี
จุดมุ่งหมายเพื่อการผลติอาหารและปัจจยัที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตมากกว่าผลิตเพื่อการส่งออก มีการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์สงูสุดโดยไม่เกดิ
ผลเสยีต่อสิง่แวดล้อม ระบบการผลติ การบรโิภค และ
การใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่มคีวามสมดุล อาหารทีผ่ลติ

ไดเ้ป็นอาหารทีม่คีุณภาพปลอดภยัจากสารพษิตกคา้ง 
และเปิดโอกาสให้สมาชกิในครอบครวัสามารถท างาน
ร่วมกนัได้อย่างมีความสุข สามารถใช้ชวีติอยู่ร่วมกบั
ธรรมชาตไิดอ้ย่างกลมกลนื เกษตรกรรมในพืน้ทีชุ่่มน ้า
มหีลกัๆ การเกษตรขา้วนาปี การเกษตรนาปรงั และ
การปลูกพืชผักสวนครัว เกษตรกรรมเหล่านี้ต้อง
ด าเนินต่อเนื่องไปไดน้านทีสุ่ด โดยไม่มผีลกระทบดา้น
ลบต่อระบบนิเวศวิทยา และไม่เกิดปัญหาทัง้ด้าน
สขุภาพ สงัคม และเศรษฐกจิ (มลูนิธนิวชวีนั, 2555) 
 การเกษตรในพื้นที่ชุ่ มน ้ าแม่น ้ าสงคราม
ตอนล่าง ระบบการเกษตรส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยแีละการใช้ปุ๋ ยเคมเีพื่อเร่งผลผลติ เช่น การ
ใช้ปุ๋ ยเคมมีากเกนิไปท าให้เกดิการตกค้างตามพื้นดนิ 
และแหล่งน ้าต่าง ๆ สถานการณ์ดงักล่าว ท าใหเ้กดิผล
กระทบต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน ้าแม่น ้าสงคราม
ตอนล่างเป็นอย่างมาก และส่งผลต่อการบริโภคของ
ประชาชนที่อยู่ ในบริเวณนัน้ด้วย ปุ๋ ยอินทรีย์จึงมี
ความส าคญักบัระบบการเกษตรในพื้นที่ชุ่มน ้าแม่น ้า
สงครามตอนล่าง การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เพื่อใช้ทดแทน
ปุ๋ ยเคมีทางการเกษตรเป็นการเกษตรอีกทางเลือก
อย่างหนึ่งที่ประยุกต์ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ที่มีประโยชน์ทาง
การเกษตรมาใช้ท าใหส้ามารถผลติอาหารทีป่ลอดภยั
กบัผู้บรโิภคและช่วยฟ้ืนฟู บ ารุง รกัษา ระบบนิเวศใน
พืน้ทีชุ่่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง ใหค้งอยู่ในสภาพที่
สมดุลตลอดไป (โครงการฟ้ืนฟูพื้นที่ชุ่มน ้ าแม่น ้ า
สงครามตอนล่าง, 2560) 
 ดังนั ้น  ปุ๋ ยอินทรีย์มีความส าคัญต่อระบบ
สิ่งแวดล้อม ช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน ปุ๋ ย
อินทรีย์เป็นการน ากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง
และมีประโยชน์มาใช้ในการผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะการผลติพชืซึง่จดัว่าพชืเป็นผูผ้ลติในระบบ
นิเวศทีส่ าคญั ทีต่้องอาศยัดนิเป็นทีเ่กาะยดึ เป็นแหล่ง
อาหาร แหล่งน ้า และแหล่งอากาศ ท าใหด้นิมชีวีติ การ
ใช้ปุ๋ ยอนิทรยี์ในการเกษตร ท าให้ดนิมสีิง่มชีวีติในดนิ
จ านวนมากทัง้ชนิดและปรมิาณ กย็่อมไม่มผีลกระทบ
กบัสิง่มชีวีติเหล่านัน้ เพราะปุ๋ ยอนิทรยี์ไม่มผีลตกค้าง
ในสิง่แวดลอ้ม  แต่ท าใหส้ิง่มชีวีติในดนิเพิม่จ านวนตาม
ธรรมชาติได้มากขึ้น เพราะมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ 
ช่วยลดผลกระทบสิง่แวดล้อมจากการท าการเกษตร 
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การเลี้ยงสตัว์ และการปลูกพืชความส าคญัต่อสภาพ
เศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการผลิต การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์
สามารถใช้ทดแทนปุ๋ ยเคมทีางการเกษตรในระยะยาว
ไดเ้ป็นอย่างด ีหากผูใ้ชเ้ขา้ใจหลกัการผลติและการใชท้ี่
ถูกต้อง จะท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ ยเคมี
ทางการเกษตรทีม่รีาคาแพงมาใช ้ส่งผลต่อต้นทุนการ
ผลิตที่ลดลง ลดความเสี่ยงต่อการขาดทุน จากราคา
ผลผลิตที่ไม่แน่นอนได้เป็นอย่างดี (อภิชาต จงสกุล , 
2559)  
 ทัง้นี้ ปุ๋ ยอนิทรยีม์คีวามจ าเป็นต่อการเกษตรใน
พืน้ทีชุ่่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง บา้นสามผง  หมู่ที ่
15 ต าบลสามผง อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม 
เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นทีชุ่่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง 
ไดจ้ดัตัง้กลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี์ เป็นกลุ่มที่มคีวามเขม็แขง็ทัง้
ด้านความร่วมมอืภายในกลุ่ม ด้านการระดมทุน และ
ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจากโครงการฟ้ืนฟูพืน้ที่
ชุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง WWF ประเทศไทย เพื่อ
เป็นทุนในการผลติปุ๋ ยอนิทรยี ์ลดการใชปุ้๋ ยเคม ีและลด
ตน้ทุน ในการเกษตร (โครงการฟ้ืนฟูพืน้ทีชุ่่มน ้าแม่น ้า
สงครามตอนล่าง, 2560)  
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาสถานการณ์การ
ใช้ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่ชุ่มน ้า
แม่น ้าสงครามตอนล่าง กรณีศกึษา : กลุ่มปุ๋ ยอนิทรีย ์
บา้นสามผง หมู่ที ่15 ต าบลสามผง อ าเภอศรสีงคราม 
จงัหวดันครพนม เพื่อท าให้ทราบสถานการณ์การใช้
ปุ๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยี ์สภาพปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางการพฒันา และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้
ปุ๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยีข์องเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี ์ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ย
อนิทรยีข์องเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี ์บ้านสามผง หมู่
ที่  15  ต าบลสามผง อ า เภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม 
2.2 เพื่อศกึษาสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
พฒันาการใชปุ้๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยีข์องเกษตรกรกลุ่ม
ปุ๋ ยอนิทรยี ์บา้นสามผง หมู่ที ่15 ต าบลสามผง อ าเภอ
ศรสีงคราม จงัหวดันครพนม 

2.3 เพื่อศกึษาแนวโน้มการเปลีย่นแปลงการใชปุ้๋ ยเคมี
และปุ๋ ยอนิทรยีข์องเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี ์บา้นสาม
ผง หมู่ที่ 15 ต าบลสามผง อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดั
นครพนม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 
คณะกรรมการ และสมาชกิกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี ์บา้นสามผง 
หมู่ที่ 15 อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม จ านวน 
30 คน เป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
3.2. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. แบบส ารวจ (Question-nair) ใชว้ธิกีารศกึษา
ในการเกบ็ขอ้มลูระดบับุคคล สถานภาพทัว่ไปของผูใ้ห้
ขอ้มูลเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี์ บา้นสามผง หมู่ที่ 15 
ต าบลสามผง อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม ซึ่ง
เป็นประเดน็ทีใ่ชใ้นการส ารวจเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี์
โดยแบ่งออกเป็น 6 สว่น ดงัต่อไปนี้ 
  สว่นที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลู 
  ส่วนที่ 2 ระบบการท าการเกษตรในพื้นที่
ชุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง  
  สว่นที ่3 การเปรยีบเทยีบการใชปุ้๋ ยเคมแีละ
ปุ๋ ยอนิทรยี ์ก่อน-หลงั   
  ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบผลลัพธ์ ก่อน -
หลงั การใชปุ้๋ ยอนิทรยี ์
  สว่นที ่5 สภาพปัญหา อุปสรรค หลงัการใช้
ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรีย์ และแนวทางการพัฒนาเพื่อ
ปรบัเปลีย่นการใชปุ้๋ ยอนิทรยี ์
  ส่ ว นที่  6  สถ านก า ร ณ์ แนว โ น้ มก า ร
เปลีย่นแปลงการใชปุ้๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยี ์  
 2. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-
structured interviews) โดยมีการเตรียมหัวข้อ
สมัภาษณ์และเตรยีมขัน้ตอนการสมัภาษณ์ล่วงหน้า ใช้
ระยะเวลาประมาณ 45 นาท ี
3.3. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. การเตรียมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ประเด็น
ค าถามข้อมูลพื้นฐานของก ลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์  ด้าน
โครงสร้า งสมาชิกภายในก ลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์  การ
เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรีย์ ก่อน-หลงั 
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การเปรียบเทียบผลลัพธ์ ก่อน -หลังจากการใช้ปุ๋ ย
อินทรีย์ สภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนา 
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ย
อนิทรยี์ ก่อนการปฏบิตัิงานในพื้นที่ภาคสนามในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูรายงานการวจิยั 
 2. ผู้วจิยัได้แนะน าตัว ชื่อ-นามสกุล ต้นสงักดั 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้วิจ ัยต่อผู้ให้ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูล เพื่อบันทึกภาพ และ
บันทึกเสียง และผู้วิจ ัยได้กล่าวประเด็นการวิจัย 
กระบวนการวจิยั และประเดน็ค าถามในการเกบ็ขอ้มูล
วจิยั เรื่อง การใชปุ้๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยี์ของเกษตรใน
พืน้ทีชุ่่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง ซึง่ผูว้จิยัตอ้งแนะน า
ตวัตามกระบวนการขา้งต้นกบัผู้ให้ขอ้มูลอย่างชดัเจน
ทุกครัง้ 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวจิยั ผูว้จิยัไดเ้ริม่
ด า เ นิ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ก า ร วิ จั ย กั บ
กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informant) 
ประกอบดว้ย การสมัภาษณ์ขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มปุ๋ ย
อินทรีย์ โครงสร้างสมาชิกภายในกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย ์
บทบาทหน้าที่ที่รบัผิดชอบ รูปแบบและช่องทางการ
สื่อสาร กิจกรรมของกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ และผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการท าปุ๋ ยอินทรีย์ และการส ารวจ โดย
ผูว้จิยั    
 4. ผู้วิจ ัยได้น าข้อมูลการวิจัยที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาเขียนวิเคราะห์ข้อมูลการบรรยายเชิง
พรรณนา โดยแยกตามประเดน็ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี์ และการส ารวจ ได้
น าขอ้มลูจากการส ารวจมาวเิคราะหห์าค่ารอ้ยละขอ้มูล
ทัว่ไปของผู้ให้ขอ้มูล ระบบการท าการเกษตรในพื้นที่
ชุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง  
 5. ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลการวจิยัทัง้ 5 บท คอื บท
ที่ 1 บทน า บทที่ 2 แนวคดิ บทที่ 3 ระเบยีบวิธีวิจยั 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์การวิจัย และบทที่ 5 สรุป
ผลการวจิยั ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทัง้ 5 บท มาสรุปเรยีบ
เรยีงใหส้อดคลอ้งกนั และไดจ้ดัท าเป็นรปูเล่มรายงาน 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ สถิติ
พรรณนา ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะการ
วเิคราะหข์อ้มลูของสถานภาพทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลูกลุ่ม
ปุ๋ ยอนิทรยี ์ระบบการท าการเกษตรในพืน้ทีชุ่่มน ้าแมน่ ้า
สงครามตอนล่าง การใช้ปุ๋ ยอนิทรยี์ก่อน-หลงั เพื่อลด
การใช้ปุ๋ ยเคม ีผลของการใช้ปุ๋ ยอนิทรยี์ สภาพปัญหา
อุปสรรค และแนวทางการพฒันากลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี ์ 
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ คอื สถติเิชงิ
พรรณนา (Descriptive Analysis Method) พรอ้มทัง้
จ าแนกและจัดหมวดหมู่ ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มปุ๋ ย
อนิทรีย์ โครงสร้างสมาชิก บทบาทหน้าที่รบัผิดชอบ
ของโครงสรา้งสมาชกิ รูปแบบและช่องทางการสื่อสาร
กนัระหว่างกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี ์กจิกรรมของกลุ่มอนิทรยีท์ี่
ท าร่วมกัน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ ทัง้
ด้านปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานที่ผ่านมา
ของกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี ์
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 สถานภาพทัว่ไปของผูใ้ห้ข้อมูล  
 ข้อมูลสถานภาพทัว่ไปของผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก 
จ านวน 30 คน โดย ประกอบดว้ย สถานภาพเพศ ช่วง
อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ
สถานภาพสมรส ของเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ บ้าน
สามผง หมู่ที่ 15 ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม 
จงัหวดันครพนม โดยมกีารจ าแนกขอ้มูลในแต่ละดา้น 
ดงัแสดงในตารางที ่1 ดงัต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่1 รอ้ยละสถานภาพทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลูทีส่ าคญั ( n= 30 ) 

ลกัษณะพืน้ฐานของบคุคล 
n = 30 

จ านวน  (คน) ร้อยละ 
เพศ 
     - ชาย 
     - หญงิ 

 
17 
13 

 
57.0 
43.0 
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ลกัษณะพืน้ฐานของบคุคล 
n = 30 

จ านวน  (คน) ร้อยละ 
ช่วงอาย ุ

- 18-24 
- 25-35 
- 36-45 
- 46-55 
- 56-60 
- 61 ปีขึน้ไป 

 
0 
0 
6 
11 
10 
3 

 
0.0 
0.0 
20.0 
37.0 
33.0 
10.0 

อาชีพ 
- นกัศกึษา 
- ขา้ราชการ 
- พนกังานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ 
- ลกูจา้ง 
- ธุรกจิส่วนตวั 
- เกษตรกร 

 
0 
1 
0 
0 
0 
29 

 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
97.0 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน (บาท) 
- 0-3,000 
- 3,001-6,000 
- 6,001-9,000 
- 9,001-12,000 
- 12,001-15,000 
- 15,001 บาทขึน้ไป 

 
10 
16 
2 
0 
0 
2 

 
33.0 
53.0 
7.0 
0.0 
0.0 
7.0 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน (บาท) 
- โสด 
- สมรส 
- หย่า 

 
0 
30 
0 

 
0.0 

100.0 
0.0 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน (บาท) 
- หมา้ยเนื่องจากคู่สมรสเสยีชวีติ 
- แยกกนัอยู ่

 
0 
0 

 
0.0 
0.0 

รวม 30 100.0 

 จากตารางที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 17 คน คดิเป็น
ร้อยละ 57.0 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 13 คน 
คดิเป็นร้อยละ 43.0 อยู่ในช่วงอายุ 46-55 ปี จ านวน 
11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 รองลงมา คอืช่วงอายุ 56-
60 ปี จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมา 
ช่วงอายุ 36-45 ปี จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 20.0 
และรองลงมา ช่วงอายุ 61 ปีขึน้ไป จ านวน 3 คน คดิ
เป็นร้อยละ 10.0 ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบัการศกึษาประถมศกึษา จ านวน 21 คน คดิเป็น
ร้อยละ 70.0 รองลงมา การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และ
รองลงมา ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
คดิเป็นร้อยละ 3.0 ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคญัส่วนใหญ่อาชพี
เกษตรกร จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 97.0 
รองลงมา อาชพีขา้ราชการ จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 3.0 ผู้ให้ขอ้มูลที่ส าคญัส่วนใหญ่อยู่ในรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 3,001-6,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็น
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รอ้ยละ 53.0 รองลงมา รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 0-3,000 
บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมา 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 6,001-9,000 บาท จ านวน 2 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 7.0 และรองลงมา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
15,000 บาทขึน้ไป จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 7.0 

ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรส 
จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 ตามล าดบั 
4.2 วิธีการใช้ปุ๋ ยในการบ ารงุดินของเกษตรกรกลุม่
ปุ๋ ยอินทรีย ์(ตารางที ่2) 
 

 
ตารางที ่2 วธิกีารใชปุ้๋ ยในการบ ารุงดนิของเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี ์ 

วิธีการใช้ปุ๋ ย จ านวน (คน) ร้อยละ 
การใชปุ้๋ ยเคมเีป็นหลกั 2 7.0 
การใชปุ้๋ ยอนิทรยีเ์ป็นหลกั 0 0 
การผสมผสานกนัแต่ปุ๋ ยเคมเีป็นหลกั 0 0 
การผสมผสานกนัแต่ปุ๋ ยอนิทรยีเ์ป็นหลกั 25 83.0 
การผสมผสานกนัทัง้ 2 ประเภทในปรมิาณพอ ๆ กนั 3 10.0 

รวม 30 100.0 

 
 จากตารางที ่2 พบว่า เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี ์
บา้นสามผง หมู่ที ่15 ต าบลสามผง อ าเภอศรสีงคราม 
จงัหวดันครพนม จ านวน 30 คน ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคญั
ส่วนใหญ่มวีธิกีารใชปุ้๋ ยในรูปแบบผสมผสานกนัแต่ปุ๋ ย
อนิทรยี์เป็นหลกั จ านวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 83.0 
รองลงมามวีธิกีารใช้ปุ๋ ยในรูปแบบผสมผสานกนัทัง้ 2 
ประเภทในปริมาณพอ ๆ กนั จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 และรองลงมามีวิธีการใช้ปุ๋ ยในรูปแบบ
ปุ๋ ยเคมีเป็นหลัก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 
ตามล าดบั  
4.3 ทศันะของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการใช้ปุ๋ ย
อินทรียใ์นแปลงการเกษตร 
 จากการส ารวจความคดิเหน็ของเกษตรกรกลุ่ม
ปุ๋ ยอนิทรยี ์บา้นสามผง หมู่ที ่15 ต าบลสามผง อ าเภอ
ศรสีงคราม จงัหวดันครพนม เกีย่วกบัการส่งเสรมิการ
ใชปุ้๋ ยอนิทรยีใ์นแปลงการเกษตร พบว่า เกษตรกรกลุ่ม
อินทรีย์ส่วนใหญ่เห็นด้วย จ านวน 30 คน เห็นด้วย
ทัง้หมด เนื่องจากเหตุผลประกอบการใหข้อ้มลู ดงันี้  
  1) ปุ๋ ยอนิทรยีม์ปีระโยชน์ต่อพชื ปุ๋ ยอนิทรยี ์
เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพหรือ
ลกัษณะของดนิใหเ้หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของพชื 

ดนิเหนียว ปุ๋ ยอนิทรยีก์จ็ะช่วยท าใหด้นินัน้มสีภาพร่วน
ซุยมากขึน้  
  2) ปุ๋ ยอินทรีย์มีประโยชน์ต่อดินในแง่ของ
การช่วยเพิม่ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ ปุ๋ ยอนิทรยีเ์ป็น
แหล่งแร่ธาตุอาหารทีจ่ะปลดปล่อยธาตุอาหาร ออกมา
ให้แก่ต้นพชือย่างช้าๆ และสม ่าเสมอ ปุ๋ ยอนิทรยี์จะมี
ปริมาณแร่ธาตุอาหารพืชที่ส าคัญดังนี้  คือ ธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีม 
4.4 การเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ ยอินทรียแ์ละปุ๋ ยเคมี  
 การเกษตรข้าวนาปี การเปรียบเทียบการใช้
ปุ๋ ยเคมกี่อนการเกดิขึน้ของกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยีย์อ้นหลงัไม่
เกนิ 3 ปี ซึง่เกษตรใชปุ้๋ ยเคมสีตูร 15-15-15, 46-0-0, 
16-20-0 และ 16-16-8 หลังการเกิดขึ้นของกลุ่มปุ๋ ย
อนิทรยี ์เกษตรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยีใ์ช้ปุ๋ ยเคม ีสตูร 15-15-
15, 46-0-0, 16-20-0 และ 16-16-8 ในการท า
การเกษตรข้าวนาปี และการเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ ย
อนิทรยีก์่อนการเกดิขึน้ของกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยีย์อ้นหลงัไม่
เกนิ 3 ปี ซึง่เกษตรใชปุ้๋ ยอนิทรยีส์ตูร ปุ๋ ยหมกั หลงัการ
เกดิขึน้ของกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ เกษตรกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ใช้
ปุ๋ ยอนิทรยี ์สตูร ปุ๋ ยหมกั ในการท าการเกษตรขา้วนาปี 
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ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบการใชปุ้๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยี ์ก่อน-หลงั ของเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยีท์ีท่ าการเกษตรขา้วนาปี      
ประเภทการท า
การเกษตร 

ด้าน 
การเปรียบเทียบ 

ผลต่าง 
ก่อน หลงั 

ขา้วนาปี ปุ๋ ยเคมี 
จ านวนรวม (กระสอบ) 386 223 163 
จ านวนต่อไร่ (กระสอบ) 0.64 0.36 0.28 
น ้าหนกัรวม (กโิลกรมั) 19,300 11,150 8,150 
น ้าหนกัต่อไร่ (กโิลกรมั) 32.00 18.49 13.51 
ราคารวม (บาท) 291,190 170,170 121,020 
ราคาต่อไร่ (บาท) 482.90 282.20 200.70 
ปุ๋ ยอินทรีย ์
จ านวนรวม (กระสอบ) 1,221 3,235 2,014 
จ านวนต่อไร่ (กระสอบ) 2.02 5.36 3.34 
น ้าหนกัรวม (กโิลกรมั) 36,630 97,050 60,420 
น ้าหนกัต่อไร่ (กโิลกรมั) 60.74 160.94 100.20 
ราคารวม (บาท) 30,525 80,625 50,100 
ราคาต่อไร่ (บาท) 50.62 133.70 83.08 

 
 จากตารางที ่3 พบว่า  การเกษตรขา้วปรงั การ
เปรยีบเทยีบการใชปุ้๋ ยเคมกี่อนการเกดิขึน้ของกลุ่มปุ๋ ย
อนิทรยี์ย้อนหลงัไม่เกนิ 3 ปี ซึ่งเกษตรใช้ปุ๋ ยเคมสีูตร 
15-15-15, 16-20-0, 46-0-0 และ 16-16-8 หลงัการ
เกดิขึน้ของกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ เกษตรกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ใช้
ปุ๋ ยเคมี สูตร 15-15-15, 16-20-0, 46-0-0 และ        

16-16-8 ในการท าการเกษตรข้าวนาปรัง และการ
เปรยีบเทยีบการใชปุ้๋ ยอนิทรยีก์่อนการเกดิขึน้ของกลุ่ม
ปุ๋ ยอนิทรยีย์อ้นหลงัไม่เกนิ 3 ปี ซึง่เกษตรใชปุ้๋ ยอนิทรยี์
สูตร ปุ๋ ยหมัก หลังการเกิดขึ้นของกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย ์
เกษตรกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ ยอินทรยี์ สูตรปุ๋ ยหมกั ใน
การท าการเกษตรขา้วนาปรงั 

 
ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบการใชปุ้๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยี ์ก่อน-หลงั ของเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยีท์ีท่ าการเกษตรขา้วนาปรงั  
ประเภทการท า
การเกษตร 

ด้าน 
การเปรียบเทียบ 

ผลต่าง 
ก่อน หลงั 

ขา้วนาปรงั ปุ๋ ยเคมี 
จ านวนรวม (กระสอบ) 157 65 92 
จ านวนต่อไร่ (กระสอบ) 0.85 0.35 0.50 
น ้าหนกัรวม (กโิลกรมั) 7,850 3,250 4,600 
น ้าหนกัต่อไร่ (กโิลกรมั) 42.89 17.75 25.14 
ราคารวม (บาท) 120,070 51,070 69,000 
ราคาต่อไร่ (บาท) 656.12 279.07 377.05 
ปุ๋ ยอินทรีย ์
จ านวนรวม (กระสอบ) 199 1,016 817 
จ านวนต่อไร่ (กระสอบ) 1.08 5.55 4.47 
น ้าหนกัรวม (กโิลกรมั) 5,970 30,480 24,510 
น ้าหนกัต่อไร่ (กโิลกรมั) 32.62 166.55 133.93 
ราคารวม (บาท) 4,975 25,400 20,425 
ราคาต่อไร่ (บาท) 27.18 138.79 111.61 

หมายเหตุ: ส ารวจขอ้มลูเมือ่ วนัที ่6 พฤศจกิายน 2560 
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 จากตารางที ่4 พบว่า การเปรยีบเทยีบผลต่าง
การใชปุ้๋ ยอนิทรยีแ์ละปุ๋ ยเคม ีก่อน-หลงั ของเกษตรกร
กลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ที่ท าการเกษตรข้าวนาปรัง จ านวน
ปุ๋ ยเคมีรวมซึ่งมีผลต่างที่ลดลง เท่ากับ 92 กระสอบ 
จ านวนปุ๋ ยเคมีต่อไร่ซึ่งมผีลต่างที่ลดลง เท่ากบั 0.50 
กระสอบต่อไร่ น ้าหนักปุ๋ ยเคมรีวมซึ่งมผีลต่างที่ลดลง 
เท่ากับ 4,600 กิโลกรัม น ้ าหนักปุ๋ ยเคมีต่อไร่ซึ่งมี
ผลต่างที่ลดลง เท่ากับ 25.14 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา
ปุ๋ ยเคมีรวมซึ่งมีผลต่างที่ลดลง เท่ากบั 69,000 บาท 
ราคาปุ๋ ยเคมต่ีอไร่ซึ่งมผีลต่างที่ลดลง เท่ากบั 377.05 

บาทต่อไร่ สตูรปุ๋ ยอนิทรยีซ์ึง่มผีลต่างทีเ่พิม่ขึน้ คดิเป็น
ร้อยละ 2.10 จ านวนปุ๋ ยอินทรีย์รวมซึ่งมีผลต่างที่
เพิม่ขึน้ เท่ากบั 817 กระสอบ จ านวนปุ๋ ยอนิทรยีต่์อไร่
ซึ่งมีผลต่างที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 4.47 กระสอบต่อไร่ 
น ้าหนักปุ๋ ยอินทรีย์รวมซึ่งมีผลต่างที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 
24,510 กโิลกรมั น ้าหนกัปุ๋ ยอนิทรยีต่์อไร่ซึง่มผีลต่างที่
เพิม่ขึน้ เท่ากบั 133.93 กโิลกรมัต่อไร่ ราคาปุ๋ ยอนิทรยี์
รวมซึ่งมผีลต่างที่เพิม่ขึน้ เท่ากบั 20,425 บาท ราคา
ปุ๋ ยอนิทรยีต่์อไร่ซึ่งมผีลต่างที่เพิม่ขึน้ เท่ากบั 111.61 
กโิลกรมัต่อไร่ 

 
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบการใชปุ้๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยี ์ก่อน-หลงั ของเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยีท์ีท่ าการเกษตร
ยางพารา  

ประเภทการท า
การเกษตร 

ด้าน 
การเปรียบเทียบ 

ผลต่าง 
ก่อน หลงั 

ยางพารา ปุ๋ ยเคม ี
จ านวนรวม (กระสอบ) 125 82 43 
จ านวนต่อไร่ (กระสอบ) 0.73 0.48 0.25 
น ้าหนกัรวม (กโิลกรมั) 6,250 4,100 2,150 
น ้าหนกัต่อไร่ (กโิลกรมั) 36.76 24.11 12.65 
ราคารวม (บาท) 99,610 57,400 42,210 
ราคาต่อไร่ (บาท) 585.94 337.64 248.30 
ปุ๋ ยอนิทรยี ์
จ านวนรวม (กระสอบ) 380 2,300 1,920 
จ านวนต่อไร่ (กระสอบ) 2.23 13.52 11.29 
น ้าหนกัรวม (กโิลกรมั) 11,400 69,000 57,600 
น ้าหนกัต่อไร่ (กโิลกรมั) 67.05 405.88 338.82 
ราคาปุ๋ ยรวม (บาท) 9,500 57,500 48,000 
ราคาต่อไร่ (บาท) 55.88 338.23 282.35 

หมายเหตุ: ส ารวจขอ้มลูเมือ่ วนัที ่6 พฤศจกิายน 2560 
 

 จากตารางที ่5 พบว่า การเปรยีบเทยีบผลต่าง
การใชปุ้๋ ยอนิทรยีแ์ละปุ๋ ยเคม ีก่อน-หลงั ของเกษตรกร
กลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ที่ท าการเกษตรยางพารา จ านวน
ปุ๋ ยเคมีรวมซึ่งมีผลต่างที่ลดลง เท่ากับ 43 กระสอบ 
จ านวนปุ๋ ยเคมีต่อไร่ซึ่งมผีลต่างที่ลดลง เท่ากบั 0.25 
กระสอบต่อไร่ น ้าหนักปุ๋ ยเคมรีวมซึ่งมผีลต่างที่ลดลง 
เท่ากับ 2,150 กิโลกรัม น ้ าหนักปุ๋ ยเคมีต่อไร่ซึ่งมี
ผลต่างที่ลดลง เท่ากับ 12.65 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา
ปุ๋ ยเคมีรวมซึ่งมีผลต่างที่ลดลง เท่ากบั 42,210 บาท 
ราคาปุ๋ ยเคมต่ีอไร่ซึ่งมผีลต่างที่ลดลง เท่ากบั 248.30 

บาทต่อไร่ สตูรปุ๋ ยอนิทรยีซ์ึง่มผีลต่างทีเ่พิม่ขึน้ คดิเป็น
ร้อยละ 1.80 จ านวนปุ๋ ยอินทรีย์รวมซึ่งมีผลต่างที่
เพิม่ขึน้ เท่ากบั 1,920 กระสอบ จ านวนปุ๋ ยอนิทรยีต่์อ
ไร่ซึ่งมผีลต่างที่เพิม่ขึน้ เท่ากบั 11.29 กระสอบต่อไร่ 
น ้าหนักปุ๋ ยอินทรีย์รวมซึ่งมีผลต่างที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 
57,600 กโิลกรมั น ้าหนกัปุ๋ ยอนิทรยีต่์อไร่ซึง่มผีลต่างที่
เพิม่ขึน้ เท่ากบั 338.82 กโิลกรมัต่อไร่ ราคาปุ๋ ยอนิทรยี์
รวมซึ่งมผีลต่างที่เพิม่ขึน้ เท่ากบั 48,000 บาท ราคา
ปุ๋ ยอนิทรยีต่์อไร่ซึ่งมผีลต่างที่เพิม่ขึน้ เท่ากบั 282.35 
บาทต่อไร่  
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4.5 การเปรียบเทียบผลลพัธ์การใช้ปุ๋ ยอินทรียข์อง
เกษตรกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย ์
 การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ของเกษตรกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย ์
บา้นสามผง หมู่ที ่15 ต าบลสามผง อ าเภอศรสีงคราม 
จัง หวัดนค รพนม  ได้ ผลลัพ ธ์ที่ เ กิด ขึ้ น ใ นก า ร
เปลี่ยนแปลง ก่อน-หลัง จากการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ จาก
ศกึษา พบว่า เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอินทรยี์ใช้ปุ๋ ยอนิทรีย์
ใ นท างก า ร เ กษตรทั ้ง หมด  เ นื่ อ ง จ าก เห ตุ ผล
ประกอบการใหข้อ้มลู ดงันี้  
  1) ปุ๋ ยอินทรีย์สามารถลดต้นทุนด้านราคา
จากการซือ้ปุ๋ ยเคมต่ีอไร่  

  2) ปุ๋ ยอินทรีย์สามารถลดจ านวนปริมาณ
ปุ๋ ยเคมทีีใ่ชใ้นการเกษตร  
  3) ปุ๋ ยอนิทรยีช์่วยใหผ้ลผลติทางการเกษตร
ของครวัเรอืน  
  4) ปุ๋ ยอินทรีย์ช่วยส่งเสริมการปรับปรุ ง
บ ารุงดนิในแปลงเกษตร  
  5) ปุ๋ ยอนิทรยีช์่วยลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบั
ระบบนิเวศแปลงเกษตร  
4.6 สภาพปัญหา อุปสรรค การใช้ปุ๋ ยอินทรียแ์ละ
ปุ๋ ยเคมี 

 
ตารางที ่6 ค่ารอ้ยละ สภาพปัญหา อุปสรรค หลงัจากการใชปุ้๋ ยเคมขีองเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี ์

ปัญหา/อปุสรรค 
ร้อยละ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. หลงัจากการใชปุ้๋ ยเคมไีมล่ดตน้ทุนการผลติ และไมล่ดการซื้อปุ๋ ยอนิทรยี์ 6.7 (2) 93.3 (28) 
2. หลงัการใชปุ้๋ ยเคมไีมล่ดจ านวนการใช่ปุ๋ ยอนิทรยีใ์นการเกษตร 16.7 (5) 83.3 (25) 
3. ปัญหาการใชปุ้๋ ยเคมมีากเกนิไปท าใหเ้กดิการสะสมสารเคมใีนดนิ และไหลลงสู่แหล่งน ้า 100.0 (30) 0.0 (0) 
4. เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยีข์าดความรู ้วธิกีารในการใชปุ้๋ ยเคม ี 83.3 (25) 16.7 (5) 
5. ปัญหาผลผลติทางการเกษตรทีไ่มไ่ดต้ามความตอ้งการหลงัการใชปุ้๋ ยเคม ี 73.3 (22) 26.7 (8) 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า สภาพปัญหา อุปสรรค 
หลงัจากการใช้ปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย ์
โดยแยกเป็นประเดน็ คอื 1) หลงัจากการใชปุ้๋ ยเคมไีม่
ลดต้นทุนการผลิต และไม่ลดการซื้อปุ๋ ยอินทรีย ์
เกษตรกรสว่นใหญ่ ตอบ ไม่ใช่ จ านวน 28 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 93.3 รองลงมา ตอบ ใช่ จ านวน 2 คน คดิเป็น
ร้อยละ 6.7 2) หลงัการใช้ปุ๋ ยเคมไีม่ลดจ านวนการใช่
ปุ๋ ยอินทรีย์ในการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่ ตอบ 
ไม่ใช่ จ านวน 25 คดิเป็นรอ้ยละ 83.3  รองลงมา ตอบ 
ใช่ จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.7 3)ปัญหาการใช้
ปุ๋ ยเคมีมากเกินไปท าให้เกิดการสะสมสารเคมีในดิน 

และไหลลงสู่แหล่งน ้ า เกษตรกรส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ 
จ านวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา ตอบ 
ไม่ใช่ จ านวน 0.0 คน คดิเป็นร้อยละ 0 4) เกษตรกร
กลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ขาดความรู้ วิธีการในการใช้ปุ๋ ยเคม ี
เกษตรกรส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 25 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 83.3 รองลงมา ตอบ ไม่ใช่ จ านวน 5 คน คดิ
เป็นร้อยละ 16.7 5) ปัญหาผลผลติทางการเกษตรที่
ไม่ได้ตามความต้องการหลงัการใช้ปุ๋ ยเคม ีเกษตรกร
สว่นใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.3 
รองลงมา ตอบ ไม่ใช่ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.7 ตามล าดบั 
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ตารางที ่7 รอ้ยละ สภาพปัญหา อุปสรรค หลงัจากการใชปุ้๋ ยอนิทรยีข์องเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี์ 

ปัญหา/อปุสรรค 
ค่าร้อยละ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. หลงัจากการใชปุ้๋ ยอนิทรยีไ์มล่ดตน้ทุนการผลติ และไมล่ดการซือ้ปุ๋ ยเคมใีช่หรอืไม่ 43.3  56.7  

2. หลงัการใชปุ้๋ ยอนิทรยีไ์มล่ดจ านวนการใชปุ้๋ ยเคมใีนการเกษตรใช่หรอืไม่ 36.7  63.3  
3. ปัญหาการใชปุ้๋ ยอนิทรยีม์ากเกนิไปท าใหเ้กดิการสะสมปุ๋ ยอนิทรยีใ์นดนิ และไหลลงสู่แหล่งน ้าใช่
หรอืไม ่

26.7  73.3  

4. เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยีข์าดความรู ้วธิกีารในการใชปุ้๋ ยอนิทรยีใ์ชห่รอืไม่ 23.3  76.7  
5. ปัญหาผลผลติทางการเกษตรทีไ่มไ่ดต้ามความตอ้งการหลงัการใชปุ้๋ ยอนิทรยีใ์ช่หรอืไม่ 30.0 (9) 70.0 (21) 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า สภาพปัญหา อุปสรรค 
หลงัจากการใช้ปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย ์
โดยแยกเป็นประเดน็ คอื 1) หลงัจากการใชปุ้๋ ยอนิทรยี์
ไม่ลดต้นทุนการผลิต  และไม่ลดการซื้อปุ๋ ย เคม ี
เกษตรกรสว่นใหญ่ ตอบ ไม่ใช่ จ านวน 17 คน คดิเป็น
ร้อยละ 56.7 รองลงมา ตอบ ใช่ จ านวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.3  2) หลังการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ไม่ลด
จ านวนการใชปุ้๋ ยเคมใีนการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่ 
ตอบ ไม่ใช่  จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 
รองลงมา ตอบ ใช่ จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.7 
3) ปัญหาการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์มากเกินไปท าให้เกดิการ
สะสมปุ๋ ยอนิทรยีใ์นดนิ และไหลลงสูแ่หล่งน ้า เกษตรกร
ส่วนใหญ่ ตอบ ไม่ใช่ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 

73.3 รองลงมา ตอบ ใช่ จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
26.7 4) เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยีข์าดความรู ้วธิกีารใน
การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ เกษตรกรส่วนใหญ่ ตอบ ไม่ใช่ 
จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.7 รองลงมา ตอบ ใช่ 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 5) ปัญหาผลผลิต
ทางการเกษตรทีไ่ม่ไดต้ามความตอ้งการหลงัการใชปุ้๋ ย
อนิทรยี ์เกษตรกรสว่นใหญ่ ตอบ ไม่ใช่ จ านวน 21 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 70.0 รองลงมา ตอบ ใช่ จ านวน 9 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 30.0  
4.7 แนวทางการพฒันาเพือ่การปรบัเปลีย่นการใช้
ปุ๋ ยอินทรีย ์

 
ตารางที ่8 รอ้ยละแนวทางการพฒันาเพื่อการปรบัเปลีย่นการใชปุ้๋ ยอนิทรยีข์องเกษตรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี์ 

ประเดน็ จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 

1. รณรงคใ์หเ้หน็ถงึโทษของการใชปุ้๋ ยเคมมีากเกนิไป 13 43.3 
2. ปลกูจติส านึกใหเ้กษตรหนัมาใชปุ้๋ ยอนิทรยีท์ดแทนปุ๋ ยเคมใีหม้ากขึน้ 26 86.7 
3. เพิม่ปรมิาณการผลติปุ๋ ยอนิทรยีข์องกลุ่มใหเ้พิม่มาก 29 96.7 
4. เกษตรกรสามารถถ่ายทอดใหแ้ก่เพือ่นบา้นไดเ้หน็ถงึประโยชน์ของการใชปุ้๋ ยอนิทรยีไ์ด้ 28 93.3 
5. ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสนบัสนุนทุนหรอืงบประมาณใหแ้ก่กลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี์ 27 90.0 

6. ระดมทุนภายในกลุ่มปุ๋ ยใหม้ากกว่าเดมิเพือ่จะเพิม่ปรมิาณในการผลติปุ๋ ยเพิม่มากขึน้ 18 60.0 
7. จดัโครงการฝึกอบรมใหค้วามรูแ้กส่มาชกิภายในกลุ่มไดรู้เ้รือ่ง วธิกีาร และหลกัการใชปุ้๋ ยใหม้าก
กว่าเดมิ 

12 40.0 

8. ใหก้ลุ่มปุ๋ ยอนิทรยีไ์ดเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากกลุ่มปุ๋ ยในพืน้ทีต่่างๆ 8 26.7 
9. การใชปุ้๋ ยอนิทรยีห์รอืปุ๋ ยเคมขีองเกษตรกรควรใหเ้ป็นมติรกบัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 7 

 
23.3 

10. หลงัจากผลติปุ๋ ยอนิทรยีเ์พือ่ใชใ้นการเกษตรแลว้กลุ่มปุ๋ ยควรผลติเพือ่การจ าหน่ายแก่เกษตรกรที่
ไมไ่ดเ้ขา้ร่วมกลุ่มไดอ้กีดว้ย 

7 
 

23.3 
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 จากตารางที่ 8 เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ มี
แนวทางการพฒันาเพื่อปรบัเปลี่ยนการใช้ปุ๋ ยอนิทรีย์
จากเกษตรตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ คอื เพิม่ปรมิาณ
การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ของกลุ่มให้เพิ่มมาก จ านวน 29 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 96.7 รองลงมา เกษตรกรสามารถ
ถ่ายทอดใหแ้ก่เพื่อนบา้นได้เหน็ถึงประโยชน์ของการ
ใช้ปุ๋ ยอนิทรยี์ได้ จ านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 93.3 
และรองลงมา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนทุน
หรอืงบประมาณใหแ้ก่กลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี ์จ านวน 27 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 90.0 ตามล าดบั 
 
5. อภิปรายผล 
 ผลการวจิยั พบว่า การเปรยีบเทยีบผลต่างการ
ใชปุ้๋ ยอนิทรยีแ์ละปุ๋ ยเคม ีก่อน-หลงั ของเกษตรกรกลุ่ม
ปุ๋ ยอินทรีย์ที่ท าการเกษตรยางพารา จ านวนปุ๋ ยเคมี
รวมซึ่งมีผลต่างที่ลดลง เท่ากบั 43 กระสอบ จ านวน
ปุ๋ ยเคมต่ีอไร่ซึง่มผีลต่างทีล่ดลง เท่ากบั 0.25 กระสอบ
ต่อไร่ น ้าหนักปุ๋ ยเคมรีวมซึ่งมีผลต่างที่ลดลง เท่ากบั 
2,150 กิโลกรัม น ้ าหนักปุ๋ ยเคมีต่อไร่ซึ่งมีผลต่างที่
ลดลง เท่ากบั 12.65 กโิลกรมัต่อไร่ ราคาปุ๋ ยเคมรีวม
ซึง่มผีลต่างทีล่ดลง เท่ากบั 42,210 บาท ราคาปุ๋ ยเคมี
ต่อไร่ซึ่งมีผลต่างที่ลดลง เท่ากับ 248.30 บาทต่อไร่ 
จ านวนปุ๋ ยอินทรีย์รวมซึ่งมีผลต่างที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 
1,920 กระสอบ จ านวนปุ๋ ยอนิทรยีต่์อไร่ซึ่งมผีลต่างที่
เพิ่มขึ้น เท่ากับ 11.29 กระสอบต่อไร่ น ้ าหนักปุ๋ ย
อินทรีย์รวมซึ่งมีผลต่างที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 57,600 
กโิลกรมั น ้าหนักปุ๋ ยอนิทรยีต่์อไร่ซึง่มผีลต่างทีเ่พิม่ขึน้ 
เท่ากบั 338.82 กโิลกรมัต่อไร่ ราคาปุ๋ ยอนิทรยีร์วมซึง่
มีผลต่างที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 48,000 บาท ราคาปุ๋ ย
อินทรีย์ต่อไร่ซึ่งมีผลต่างที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 282.35 
บาทต่อไร่ ผลการวจิยั พบว่า เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี์
ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ในทางการเกษตรทัง้หมด เนื่องจาก
เหตุผลประกอบการใหข้อ้มลู ดงันี้  
 1) ปุ๋ ยอนิทรยี์สามารถลดต้นทุนด้านราคาจาก
การซือ้ปุ๋ ยเคมต่ีอไร่  
 2) ปุ๋ ยอนิทรยีส์ามารถลดจ านวนปรมิาณปุ๋ ยเคมี
ทีใ่ชใ้นการเกษตร  
 3) ปุ๋ ยอินทรีย์ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตร
ของครวัเรอืน               

 4) ปุ๋ ยอนิทรยีช์่วยสง่เสรมิการปรบัปรุงบ ารุงดนิ
ในแปลงเกษตร  
 5) ปุ๋ ยอินทรีย์ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ระบบนิเวศแปลงเกษตร  
 สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
พฒันาการใชปุ้๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยี ์  
 ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหา อุปสรรค 
หลงัจากการใชปุ้๋ ยเคม ี1) หลงัจากการใชปุ้๋ ยเคมไีม่ลด
ตน้ทุนการผลติ และไม่ลดการซือ้ปุ๋ ยอนิทรยี ์เกษตรกร
ส่วนใหญ่ ตอบ ไม่ใช่ 2) หลังการใช้ปุ๋ ยเคมีไม่ลด
จ านวนการใช่ปุ๋ ยอนิทรยี์ในการเกษตร เกษตรกรส่วน
ใหญ่ ตอบ ไม่ใช่ 3) ปัญหาการใชปุ้๋ ยเคมมีากเกนิไปท า
ให้เกดิการสะสมสารเคมีในดนิ และไหลลงสู่แหล่งน ้า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ 4) เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ย
อนิทรยีข์าดความรู ้วิธกีารในการใชปุ้๋ ยเคม ีเกษตรกร
ส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ 5) ปัญหาผลผลติทางการเกษตรที่
ไม่ได้ตามความต้องการหลงัการใช้ปุ๋ ยเคม ีเกษตรกร
สว่นใหญ่ ตอบ ใช่  
 ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหา อุปสรรค 
หลังจากการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ 1) หลังจากการใช้ปุ๋ ย
อนิทรยีไ์ม่ลดต้นทุนการผลติ และไม่ลดการซือ้ปุ๋ ยเคม ี
เกษตรกรส่วนใหญ่ ตอบ ไม่ใช่ 2) หลังการใช้ปุ๋ ย
อินทรีย์ไม่ลดจ านวนการใช้ปุ๋ ยเคมีในการเกษตร 
เกษตรกรส่วนใหญ่ ตอบ ไม่ใช่ 3) ปัญหาการใช้ปุ๋ ย
อนิทรยีม์ากเกนิไปท าใหเ้กดิการสะสมปุ๋ ยอนิทรยีใ์นดนิ 
และไหลลงสู่แหล่งน ้า เกษตรกรส่วนใหญ่ ตอบ ไม่ใช่ 
4) เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยีข์าดความรู ้วธิกีารในการ
ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ เกษตรกรส่วนใหญ่ ตอบ ไม่ใช่  5) 
ปัญหาผลผลติทางการเกษตรทีไ่มไ่ดต้ามความตอ้งการ
หลงัการใชปุ้๋ ยอนิทรยี ์เกษตรกรสว่นใหญ่ ตอบ ไม่ใช่  
 ผลการวจิยั พบว่า เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี ์มี
แนวทางการพฒันาเพื่อปรบัเปลี่ยนการใช้ปุ๋ ยอนิทรีย์
จากเกษตรกรตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ คือ 1) เพิ่ม
ปรมิาณการผลติปุ๋ ยอนิทรยีข์องกลุ่มใหเ้พิม่มาก  
2) เกษตรกรสามารถถ่ายทอดใหแ้ก่เพื่อนบ้านไดเ้หน็
ถงึประโยชน์ของการใชปุ้๋ ยอนิทรยีไ์ด้ 3) ใหห้น่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งสนับสนุนทุนหรอืงบประมาณใหแ้ก่กลุ่มปุ๋ ย
อนิทรยี ์ 
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 ผลการวจิยั พบว่า สถานการณ์การใช้ปุ๋ ยเคมี
และปุ๋ ยอนิทรีย์ระหว่างปัจจุบนักบั 3 ปีที่ผ่านมา ของ
เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ สถานการณ์ส่วนใหญ่ คือ   
1) ปรมิาณและน ้าหนกัของการใชปุ้๋ ยเคมใีนการเกษตร 
สถานการณ์ เพิ่มขึ้น  2 )  การใช้ปุ๋ ย เคมีในพื้นที่
การเกษตรของครวัเรอืน สถานการณ์ เพิม่ขึน้ 3) การ
ซื้ อ ปุ๋ ย เ คมีม า ใ ช้ ใ นก า ร เ กษตรขอ งครัว เ รื อ น 
สถานการณ์ เพิม่ขึน้ 
 ผลการวิจัย พบว่า สถานการณ์แนวโน้มใน
อนาคตการใช้ปุ๋ ยอนิทรยี์และปุ๋ ยเคม ีสถานการณ์ส่วน
ใหญ่ คอื 1) การใช้ปุ๋ ยอนิทรยี์ในพืน้ที่การเกษตรของ
ครัวเรือน สถานการณ์ เพิ่มขึ้น 2) จ านวนสมาชิก
ภายในกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ สถานการณ์ เพิ่มขึ้น 3 ) 
ป ริม าณกา รผลิ ตปุ๋ ย อิ นท รี ย์ ข อ ง เ กษตรก ลุ่ ม 
สถานการณ์ เพิม่ขึน้  
 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย เรื่อง การใช้
ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่ชุ่มน ้ า
แม่น ้าสงครามตอนล่าง กรณีศกึษา เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ย
อนิทรยี ์บา้นสามผง หมู่ที ่15 ต าบลสามผง อ าเภอศรี
สงคราม จงัหวดันครพนม ซึง่มปีระเดน็ทีส่ามารถน ามา
อภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 จากการวิจยัในครัง้นี้ผู้วจิยัได้ศึกษาระบบการ
ท าการเกษตรในพื้นที่ชุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง 
ของเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ มีรูปแบบการท า
การเกษตร 3 รูปแบบหลกั คอื 1. การท าการเกษตร
ขา้วนาปี 2. การท าการเกษตรข้าวนาปรงั 3. การท า
การเกษตรสวนยางพารา ซึ่งมวีธิกีารใช้ปุ๋ ยในรูปแบบ
ผสมผสานกันแต่ปุ๋ ยอินทรีย์เป็นหลัก รองลงมามี
วธิกีารใชปุ้๋ ยในรูปแบบผสมผสานกนัทัง้ 2 ประเภทใน
ปรมิาณพอ ๆ กนั และเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี์ เหน็
ด้วย  กับการส่ง เสริม ให้ ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ในแปลง
การเกษตรของเกษตรกร การเปรียบเทียบการใช้
ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรีย์ ก่อน-หลงั ของเกษตรกรกลุ่ม
ปุ๋ ยอนิทรยี์ ในการท าการเกษตรขา้วนาปี การเกษตร
ข้าวนาปรงั และการเกษตรสวนยางพารา ผลลพัธ์ที่
เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ซึ่ง
สอดคล้องกบั สายฝน ซอพมิาย และคณะ (2560) ได้
ท าการวจิยั เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชส้ารอนิทรยีเ์พื่อ
ลดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร ของเกษตรกรจงัหวดั

สระแกว้ การวจิยั สภาพปัญหา อุปสรรค หลงัจากการ
ใช้ปุ๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยี ์และแนวทางการพฒันาเพื่อ
การปรบัเปลี่ยนการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ของเกษตรกลุ่มปุ๋ ย
อนิทรยี์ คือ การเพิ่มปริมาณการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์ของ
กลุ่มให้เพิ่มมาก เกษตรกรสามารถถ่ายทอดให้แก่
เพื่อนบา้นไดเ้หน็ถงึประโยชน์ของการใชปุ้๋ ยอนิทรยีไ์ด ้
และให้ห น่วยงานที่ เกี่ยวข้องสนับสนุนทุนหรือ
งบประมาณให้แก่กลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ณัฐณิชา สมศรีใส และคณะ (2552) ได้ท าการวิจัย 
เรื่อง การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มนีัยส าคญัทางสถิติกบัการใช้ปุ๋ ยอนิทรีย์
ของเกษตรกร ปัญหาทีพ่บ คอื ราคาปุ๋ ยอนิทรยีท์ีส่งูขึน้ 
การขาดความรู้ในการใส่ปุ๋ ยที่เหมาะสมกับพืช และ
สภาพดิน และไม่ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจาก
รฐับาล จากการวจิยั สถานการณ์การใชปุ้๋ ยเคมแีละปุ๋ ย
อนิทรยีร์ะหว่างปัจจุบนักบั 3 ปีทีผ่่านมา การใชปุ้๋ ยเคมี
มปีรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ สถานการณ์แนวโน้มในอนาคตการ
ใชปุ้๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยีข์องเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี์
การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์มีปริมาณที่ลดลง และยังส่งผลให้
ระบบนิเวศฟ้ืนฟูที่ดีขึ้น ซึ่งแตกต่างกับ อัญชนา ณ 
ระนอง (2558) ได้ท าการวิจยั เรื่อง การเกษตรที่ลด
การพึ่งพิงสารเคมี : กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรบาง
กลุ่มในจงัหวัดจนัทบุรีและปทุมธานี การใช้สารเคมี
ก าจดัศตัรูพชืมคีวามเสี่ยงต่อสุขภาพของทัง้เกษตรกร
และผู้บริโภค และที่ผ่านมาการใช้สารเคมีในไทยมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. ควรมีการศึกษาการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ของ
เกษตรกรเพื่อเปรยีบเทยีบกนัระหว่างกลุ่มปุ๋ ยอนิทรยี์
ในพืน้ทีก่ารวจิยักบักลุ่มปุ๋ ยอนิทรยีใ์นต่างพืน้ทีก่ารวจิยั
เพื่อจะหาผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการใชปุ้๋ ยอนิทรยี ์
 2. ควรมกีารศึกษาการท าการเกษตรขา้วนาปี
และข้าวนาปรงัเพื่อจะทราบจ านวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
หรอืลดลงจากการใชปุ้๋ ยอนิทรยีข์องเกษตรกร 
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงพฒันา 
 1. เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ควรได้รับการ
อบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การท าปุ๋ ย
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อนิทรยี์ วธิกีารใช้ปุ๋ ยอินทรยี์ ให้ถูกต้องตามหลกัการ
ทางการเกษตร 
 2. เกษตรกรกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ควรให้ค าแนะน า
ใหแ้ก่เกษตรกรเพื่อนบา้นหนัมาใชปุ้๋ ยอนิทรยีแ์ทนการ
ใชปุ้๋ ยเคมใีนการเกษตร 

 3. เกษตรกรกลุ่มควรผลิตปุ๋ ยอินทรีย์เพื่อการ
จ าหน่าย แล้วน าก าไรที่ได้จากการจ าหน่ายมาเป็น
ต้นทุนการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ของเกษตรกรกลุ่มปุ๋ ย
อนิทรยีต่์อไป 
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